
Referat af bestyrelsesmøde fredag 12.03.2021 

 

Tilstede: Carmilla, Christian, Ulla, Lene, Joakim. 

 

 Godkendelse af referat 

 Referat godkendt. 

 

   Opsamling siden sidst.  

 Julie er trådt ud som suppleant. 

 

 Cecilie er fraflyttet St. Byhavevej og derfor trådt ud som 

suppleant. 

 

 Cooktop, Christian tager fat i Flemming Kold angående 

nuværende demo cooktop og snakker budget med egen 

cooktop med 2 borde til, Joakim snakker med Carsten til 

markvandring. 

 

 Nyt bord bænke sæt (firkantet) Camilla tager fat i Verner og 

høre status. 

 

 Ny belysning i området – Udendørs belysning i endegavle 

mellem st. Byhavevej og strynøvej + cykel kælder, afventer 

stadig at blive skiftet (Karsten). 

 

 Fitness pladsen – Beboere og børn er begyndt at bruge den, 

Kompan er trådt ud af samarbejdet med SAB. 

 

 Fondsøgning – Afslag på alle 6 ansøgninger. 



 

 

 

   Siden Sidst 

 Team 2 rotation – Lukket punkt. 

 

 Halloweenfest blev til julearrangement – Succes, stor 

tilstrømning fra beboere. 

 

 Ansøgninger om pulje ved BL – Ingen ansøgning sendt fra 

organisationen. 

 

 5 vigtige punkter til lejekontrakterne 

 Når man har høretelefoner på vil man naturligvis snakker 

højre og kan derfor støje endnu mere end man ville 

uden. Og derfor forslår vi at den sætning fjernes. 

 

 Nuværende projekter 

 Kildesortering og Molokker – Grundet Corona er det pt ikke 

muligt at Vand & Affald bilen kommer forbi, udgravning af 

molokker går efter planen. Entreprenøren tager 1 æble og 1 

pære træ og vi står selv for 2 pære og 1 æble. 

  

 Skyggetræer mellem blokkene 19-27 – kommer fra æble og 

pære træerne. 

 

 Låger til cykelskurene (status) – Der skal følges op på Karsten. 

 

    Kommende projekter 



 Renovering – Der skal sættes et møde op med arkitekten af 

tilbuddet når Corona tillader det. 

 

 Bålsted ved boldbanen – undersøge om vi må lave nedgravet 

bålsted på boldbanen. 

 

 Nyt grus i rundellerne – der er bestilt nyt grus. 

 

 Markvandring – kommer sandsynligvis til at ligge i maj. 

 Udbedring af fliser. 

 Udbedring af græsplæner 

 Opføling af huller med riste i murværk. 

 Affaldssorteing i vaskeri. 

 

 Team 2 

  Camillia mødes formændene for team 2 lørdag 13.03.21 for at 

snakke team 2 rotation.  

 

 Beboer Ønsker 

 Ønske om låg på sandkasserne tages med på markvandring. 

 

 Evt. 

  Intet at bemærke. 

 

 Næste mødedato. 

 Fredag 30.04.21 kl. 11.00 (store bededag) inkl. Rundstykker. 

 

 


