
SAB Svendborg Strynøvej afd. 8 

Bestyrelsesmøde mandag d.7.2.22 kl.18.00 

 

Ordstyrer: Betina 

Referent: Bettina 

Deltagere: Lennarth, Daniel, Annette, Betina og Bettina 

Afbud: Sabine 

 

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. Husorden – Vi kigger på Betinas forslag Forslag til Husorden vedr. Bilkørsel, godkendes til 
ændring. 
Husorden vedr. affald/storskrald, godkendes til 
ændring. 
Forslag til Husorden vedr. vaskeri, vil Betina 
undersøge om der ligger evt. procedure eller 
instruks ved BL eller elektrolux ang. 
vaskeriregler/anvisning og brug af vaskemaskiner. 
Evt. kan Betina selv lave en anvisning af brug af 
maskiner. 

3. Grønne områder/ biodiversitet 
gennemgang af tilbud fra anlægsgartnerne 

Betina har skrevet til Karsten om hvad vi har til 
fornyelse af grønne områder. Beløbet er ca. 50.000 
kr. Tilbuddet fra OK Nygaard ligger på ca. 50.000 til 



biodiversitet. Der er mange gode forslag til vores 
træer samt de gamle skraldestativer som skal tages 
i brug og plantes til og kan bruges som 
afskærmning til siddepladserne på plænerne foran 
blokkene. Mange af de grønne plæner, ved 
blokkene kan plantes til med vild med vilje bede, 
samt børnebiodiversitet bede, hvor alle sanser kan 
stimuleres. Der er forslag om at lave en masse 
fuglekasser og insektboer. 
Der er et forslag til næste generalforsamling, hvor 
man kan bruge de gamle kummer og få bygget en 
bænk rundt om, hvor midten bruges til evt. 
udstilling af kreative ting, og fortsat brug af de ting 
vi har i forvejen. (brandhane, kæmpe sten m.m.) 

4. Boldbane – placering og køb af mål Bestyrelsen drøfter placeringen igen, da St. 
Byhavevej ikke ønsker målene placeret ved 
blokkene. 
Det bemærkes, at afd. 7’s tilbud om brug af banen 
for enden af St. Byhavevej stadig gælder. 

5. Kommunikation Betina er ked af hun ikke for respons på de 
beskeder, mail m.m. hun sender ud. Der bliver ikke 
svaret og Betina skal ofte rykke for svar. 
Betina vil fremadrettet når hun sender en mail 
eller ligger noget nyt op på Facebook gruppen, 
sende en Messenger besked i en fællesgruppe. Så 
håber Betina på at alle ser og reagere på det 
tilsendte, beskeder m.m.  

6. Kommende møde - dato D.21.3.2022 kl. 18.00. Mad til møde, pitabrød med 
grønt. 

7. Beboerhenvendelser  Der er forslag fra en beboer omkring fastelavnsfest 
for ungerne. Beboere vil gerne deltage i 
planlægningen, men ønsker gerne hjælp fra 
bestyrelsen til arrangementet.  

8. Diverse info  

9. Evt. Daniel er nysgerrig efter hvordan det går med det 
forslag der gik på at få overdækket tørreplads, 
samt parkering foran blokken ved blok 2-4.? 
 
Ang. husorden med sko i opgangen. Der er sat 
sedler op i opgangen hvor der er skrevet igen at 
det er forbudt at have sko i opgangen, dette bliver 
fortsat ikke imødekommet af beboere i opgangen. 

 


