
SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde mandag d.27.06.22 kl.18.00 

 

Ordstyrer: Betina 

Referent: Bettina 

Deltagere: Betina, Bettina, Daniel, Sabine, Annette og Mari-Louise 

Formand:  Betina Rosenkjær, BR 

Medlem(er): Bettina Andersen,  BA 

 Daniel Christensen DC 

 Sabine Hansen SH 

 Lennart Frederiksen LF 

Suppleanter:  

Annette Kristensen AK 

Louise Petersson LP 

Mari-Louise Christensen MC 

Referat 

Ved forfald, så husk at melde afbud. ☻             

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Biodiversitet – Status Uge 28 kommer de og ordner kummer. Annette 
kontakter fynske farver ang. maling til kummerne. 
Opslag til opgangene med invitation til uge 29 hvor 
børnene kan male kummer og fuglehuse. 

3. Borde/bænkepladser – 
Status/materialeliste 

Daniel har indhentet tilbud til bord/bænk 
indhegning. Der vil ved blokken nr. 2-4 blive lavet 
et eksempel på hvordan det kan blive ved resten af 
blokkene. Der er stadig usikkerhed på hvilket tilbud 
der skal tages i brug, da nogle steder kan der være 
hæk, andre steder rionet.  

4. Planlægning af sommerfesten – hvor langt 
er vi, og hvem gør hvad? 

Sommefest d. 20. august.  
Annette indhenter tilbud på gøgl og sjov for børn. 
Mari-louise indhenter tilbud på musik. 
Betina bestiller mad, drikke og telt med gulv, bord 
og stole.  
Bettina, Betina og Daniel bager kager. Naboer er 
velkomne til at bidrage med hjemmebag. Dette vil 
stå i indbydelse.  



Indbydelser er igangsat. 

5. Tema til kommende afd. møde. 
Kan vi få flere til at deltage, hvis vi har et 
spændende emne? 

Tænkeboks 

6. Velkomstseddel fra og om området til det 
net, der uddeles af naboambassadør? 

Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

7. Beskæring af buske. Hvornår og hvor 
meget? 

Vi ønsker at gårdmænd skal klippe hække til 
efteråret i stedet for forår og sommer. Pga. dyreliv 
og biodiversiteten. 
Derfor vil vi drøfte med Ulrik Siehr, og stille et 
forslag til det kommende afdelingsmøde. 

8. Parkering på fortov i forbindelse med ind- 
og udflytninger 

Information om lån af kegler til 
afspærring/parkeringsmuligheder ved ind og 
udflytning tilføjes vores husorden. 

9. Modkørende trafik. Tilbagevendende 
problem, og slemt lige pt. 

Betina kontakter efter aftale med inspektør Rikke 
Fløjborg kommunen. Der skal bedre skiltning til og 
evt. fartbegrænsning. 

10. Kommende møde 1. august kl. 18.30. 

11. Beboerhenvendelser Ingen henvendelser 

12. Evt.  
 
Formandens beretning. Hvad synes I er 
vigtigt at få med?  

Da der ikke er meget plads udenfor garagerne, vil 
bestyrelsen til det kommende afdelingsmøde, stille 
forslag om hvorvidt der skal være forbud om 
parkering foran garageportene og evt. skiltning 
herom.  
 

 


