
           SAB Svendborg Strynøvej afd 8 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. august 2018 kl 18.00 – 19.30 

Ordstyrer: Betina 

Referent:  Betina  

Deltagere: Kate, Jack og Betina 

Afbud: Sine og  Annette 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra fra d. 8. maj 2018 

 

 

Referat godkendt og underskrevet 

2. Orientering fra de forskellige udvalg og 

grupper/klubber 

 

Sine fraflytter Strynøvej, og derfor træder hun 

ud husudvalget. Vi skal have valgt en ny på 

afdelingsmødet 

Kreaklubben er startet op igen, efter en dejlig 

varm sommer. 

Torsdagsklubben er startet i sidste uge. 
3. Nyhedsbrev 

 
Nyhedsbrevet skubbes til efter afdelingsmødet 

4. Hvilke områder/ting er aftalt uden at    

blive færdiggjort 

 

 

Grønne arealer er ikke kommet i gang. Og 

heldigvis, med den tørke. 

Vi holder anlægningsgartneren i ørene, så han 

kommer i gang med det som kan ordnes inden 

vinteren. 

Ang manchetter på Lyøvej. 

Kate vil kontakte rådgiverne og få dem til at 

finde ud af hvem der mangler, og evt hjælpe 

dem med at få dem monteret. 

Belysning og maling af indgange på Lyøvej, 

mangler stadig at blive lavet. 

Askebæger ved borde/bænke 

Nyt sand.! 

 

Følgende er fra budgetmødet, som Kate og 

Betina holdt sammen med Karsten B.: 

 

• Belysning Lyøvej 

• Maling og reparation af indgange  

Lyøvej 

• Manchetter Lyøvej (Seddel til beboerne 

om hvor de kan hentes) 

• Gift på de grønne arealer 



• Opgangsdørene 

• Skilte forbudt kørsel 

• Fliser ved vaskekælder (ordnes samtidig 

med de grønne områder) 

• Sandkasser den lille skiftes sand hvert 

andet år og den store fyldes op hvert andet år, 

eller efter behov) 

• Ny Vippe på fælles legeplads samt 

underlagt skal tjekkes op 

• Skrald – containere. Seddel rundt om ny 

dag og om kommende placering 

• Længere wire på riste ved grill. De er 

ikke nemme at få gjort rene, ej heller at lægge 

ekstra kul i mens den er i gang 

• Rør til grill på de grønne områder. 

Gamle riste fra frasorterede komfurer kan evt 

bruges  

• Fælleslokalet friskes op med maling, 

gulvet får en behandling, evt en protektor 

• Garager 
5. Facebookside og gruppe 

Hvordan synes vi det går? 

Hvordan får vi dem mere udbredt?  

 

Det går fint på facebook, og der kommer flere 

og flere som bruger det til opslag og til kontakt 

til os 

6. Afdelingsmøde 

Hvem gør hvad? 

Formandens beretning. 

Hvad synes vi er vigtigt at få med 

 

Hvad er lavet,  

Vi arbejder meget på støjniveauet. 

 

7. Uroligheder i området den seneste tid. 

Hvad gør vi, og hvad bliver gjort fra 

SAB´s side 

Jeg er i gang sammen med Kaj Kruse og Jørgen 

Berg, ang en skrivelse, og rettelse til 

husordenen. 

 

8. Denne lader vi lige komme på igen. 

Men vi er nok pga tørken nødt til at 

rykke til næste forår/sommer 

Indvigese af de nye grønne arealer. 

Skal vi have en ”havefest”.? Evt. med 

pølsevogn og øl og vand.? 

Hvem vil evt. hjælpe med 

arrangementet.? Planlægning og på 

dagen.? 

Det udsætter vi til vi har en ca dato fra 

anlægsgartneren. 

Formentlig først til foråret 

9. Beboerhenvendelser  
10. Evt. 

 
I stedet for den fællesspisning som blev aflyst, 

håber vi på en fællesspisning i efteråret. 
 

 
. 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFO  fra:  skriv evt. stikord om info inden mødet 

Formand Kasserer udvalg              Medlemmer 

 

 

  


