
 

Referat af bestyrelsesmøde 100920 i Sanddalsparken 

 

Deltagere: Børge, Rita, Ettie, Lisbeth, Dosta, Leif og Anne 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning sidste møde 

2. Forslag til beboermødet 24. september 

3. Siden sidst 

4. Evt 

 

1. Opfølgning sidste møde 

 

En diskret form for markering af P-bredde udfor 11-13 og 14-17 søges prøvet. 

Afventer kommunens godkendelse 

Huller i belægningen ved kælderhals i gavl ved nr 13 udbedres. Der er bestilt murer. 

Også til at udskifte måtter med fliser i de manglende opgange. 

 

Anne aftaler med Poul Erik fra Bispeløkken og Anne Dorthe fra Munkevænget en 

dag, hvor Vand og Affalds infobil kan komme i vores område med inspiration til 

indretning af køkkener og generel info om den nye affaldsordning. Vi inviterer Vand 

og affald til beboermødet med et lille oplæg om den fremtidige affaldssortering. 

 

Mulighed for lydisolering af lofter søges indarbejdet i den kommende 

renoveringsplan. 

 

Målene i marken er ikke flytbare, men de bliver repareret, så de ikke ødelægger 

boldene, når man spiller fodbold. 

 

2. Forslag til beboermødet 24. september 

Regnskabsekstraktet kommer ud sammen med forslagene. 

Der er tilmeldt 25 deltagere til beboermødet. 

Bestyrelsen fremlægger forslag til opdatering af husordenen. 

Bestyrelsen foreslår indkøb af borde/bænkesæt med mulighed for grill samt grill 

mellem 18-19. 

Bestyrelsen forslår, at der indenfor en ramme på 200.000 kr kan laves/indkøbes 

lege/sportsrekvisitter til Marken 

En beboer foreslår mere samarbejde mellem Munkevænget og Sanddalsparken om 

aktiviteter, der kan få legemuligheder for børnene, så de ikke leger på fortovene. 

 

3. Siden sidst 

 Den helhedsplan, vi stemte om i maj, er i projekteringsfasen. Der forventes licitation 

i januar 2021, derefter detailplanlægning, så arbejdet kan gå i gang sidst i juni 2021. 

Det forventes at vare 12-15 måneder. 

Der har været nogle gode arrangementer i løbet af sommeren formidlet af Den sociale 



helhedsplan og med deltagelse af mange børn. Især Lisbeth og Leif har været aktive i 

hjælp til at gennemføre arrangementerne. 

Rita og Lisbeth er i gang med at arrangere "Nørklecafe" torsdag kl. 19-21 i 

pavillionen med støtte fra den sociale helhedsplan. 

Anne har været med til at arrangere gåture henover sommeren udover mandagsturen. 

 

4. Evt 

Vi afventer information om, hvor vidt affaldsskaktene i nr 18 og 19 nedlægges, når vi 

får den nye affaldsordning, eller hvordan man vil gøre det nemmere for de ældre 

derovre at komme af med deres affald efter sortering. 

 

Lisbeth får fat i nogle visitkort fra låsesmeden til opsætning i opslagstavlerne. 

 

Vi kunne måske undersøge, om det var muligt at søge fonde om hjælp til finansiering 

af nye lege/sportsfaciliteter. 

 

 

Referent 

Anne 

 

 

 


