
Referat af møde i beboerbestyrelsen i Sanddalsparken 2. oktober 2019 

 

Deltagere: Børge, Leif, Lisbeth, Dosta, Ettie og Anne, samt Margrethe fra nr 5 og Mette, Bente og 

Signe fra den Sociale Helhedsplan 

Afbud: Rita og Anne Marie 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på beboermødet 

2. Kurser 

3. Den sociale Helhedsplan 

 

Mødet startede med velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Lisbeth, samt til suppleanterne, Dosta og 

Ettie, der var med som følge af aftale på beboermødet. Samt ikke mindst til repræsentanterne for 

Den sociale Helhedsplan, som Sanddalsparken er omfattet af. 

Der var en rettelse til referatet fra beboermødet, hvor det fremgår, at branddøre ønskes holdt lukket 

som følge af støjgener. Det skulle selvfølgelig være, at branddøre skal holdes lukket af 

sikkerhedsmæssige grunde. Det kunne måske også skrives på de opslag, der hænger i opgangene 

om storskrald og andet. 

Forslagene fra beboermødet blev gennemgået og kommenteret. 1. Løsning på affaldsproblem 

omkring containerne bliver, at vi får en halv ekstra ejendomsfunktionær med fokus på 

Sanddalsparken. Vedkommende er budgetteret fra årsskiftet. Forslag om suppleanter med til 

bestyrelsesmøderne kan ikke vedtages på beboermødet, men vi prøver i en periode på bestyrelsens 

beslutning. 

Der er bestilt låse til de bageste rum i cykelkældrene og ny gelændre til vaskekældertrapperne 

(forslag 3-4). Forslag 5 vedr beplantning ved sanddalsparken 1-5 er bestilt hos gartneren, der vil gå i 

gang i løbet af oktober. Samtidig udskiftes nogle udgåede buske ved 11-13, og bedet ved p-pladsen 

ved nr 5 renoveres. 6, optegning af p-båse ud for nr 14-17 har vi været i dialog med kommunen om, 

da det er deres område. Desværre opfylder stykket ikke kravene, da der kun må laves optegning af 

båse, hvis båsen kan være 5 m lang og der er et friareal bag båsen på 7 m, dvs 12 m i alt, så det kan 

ikke lade sig gøre. 

Et lille udvalg bestående af Anne, Margrethe og 1 fra den sociale Helhedsplan, ABIS, arbejder 

videre med at finde ud af noget, der kan være interessant for de lidt større børn, så Sanddalsparken 

ikke kun har tilbud i forhold til legeplads og fodboldbane til børnene. Anne indkalder til første 

møde. 



 

Altanerne bliver malet i år, hvis vejret arter sig, ellers først næste år. 

Vores deltagere i repræsentantskabet er: Anne Marie, Lisbeth og Leif med Børge som suppleant. 

2.Tilbud om kursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer vedrørende regnskaber og bestyrelsens 

arbejde blev omdelt. 

3. Mette Østerberg redegjorde kort om status for det boligsociale arbejde. Herunder lidt reklame for 

beboerrådgivning om mandagen kl. 14-16 i Pavillionen ved stien over til Fredens Kirke. Her kan 

man snakke om de problemer, man måtte have - også hvis det er med naboen.  

Der er søgt fondsmidler til et projekt i samarbejde med "Trafik i børnehøjde" som opfølgning på 

den dag, hvor der var "Cykeltræf" ovre ved pavillionen. Måske kan det give bedre kendskab til 

cykelregler hos de børn, der cykler rundt i vores områder. 

Der kommer fortsat beboercafeer med forskelligt indhold hen over året.  

Der var en god snak om naboambassadører, som mundede ud i, at Leif, Børge og Lisbeth snakker 

videre med Signe og Therese om, hvordan det kunne fungere i Sanddalsparken. 

Under eventuelt var der en snak om naboer, der læsser haveaffald af i vores områder, bl.a. i 

kompostbunken i marken. Der er et par huse på Fruerstuevej, der har låger ud mod nr 18-19, og 

hvorfra der bliver læsset haveaffald i vores kompostbunke. Anne tager kontakt til Karsten for at 

undersøge, hvordan vi evt kan stoppe den trafik på en pæn måde.Der foregår også en del 

hundetræning i marken, så skiltene om, at hundeluftning frabedes, respekteres ikke. 

Der er ikke nyt om ombygningen af nr. 19. 

Der var forespørgsel om, om vi påtænker et tættere samarbejde med andre afdelinger vedrørende 

Skt. Hans. Da vi alligevel ikke kan køre arrangementet, som vi plejer med traktortur som 

trækplaster, var det måske det rigtige tidspunkt at gentænke hele arrangementet i samarbejde med 

afd 9 og 11. 

 

Referent: Anne 
 


