
 

Referat af bestyrelsesmøde14. december 2021 i Sanddalsparken 

 

Deltagere: Rita, Ettie, Leif, Lene og Anne 

Bente Kjær og Signe Pejstrup fra Den Sociale Handlingsplan deltog under pkt. 1 og 

2. 

Afbud: Børge, Lone og Dosta 

 

Dagsorden: 

1. Projekt nye Lege/sportsrekvisitter i marken 

2. Opstart projekt legegade i Sanddalsparken 

3. Team 2 

4. Forslag til beboeraktivitet 

5. Siden sidst 

6. Evt. 

 

1. Bente fortalte, at ABIS har lavet en aftale med kommunikations designer Peter 

Andreas Jørgensen, der laver et forløb med børn i alderen 10-15 fra 

Sanddalsparken, hvor de opstiller forslag til, hvilke faciliteter, de ønsker i marken. 

Forløbet kører i perioden 29 januar til 7. februar 2022. Pris 15.000 kr. I den periode er 

gildesalen blokeret for udlejning, så deres materialer kan være der mellem møderne. 

Herefter overtager bestyrelsen ansvaret for realiseringen. Forløbet vedtaget. 

 

2. Signe fortalte lidt om "Trafik i børnehøjde", der er en socioøkonomisk virksomhed, 

der arbejder med trafiksikkerhed og trafikregulering vedrørende børn. De kunne evt 

købes ind til at hjælpe med en dag, hvor vi engagerer beboerne i snakken om mere 

trafiksikkerhed i området. Og hvor man kunne lave humoristiske skilte eller lignende 

for at gøre opmærksom på, at vi skal passe på hinanden. Vi sætter ikke store projekter 

i gang på det område, før renoveringen er overstået. ABIS bliver inviteret med i 

arbejdet og de gør opmærksom på, at man måske kunne søge beboerpuljen om tilskud 

til et arrangement. 

 

3. Team 2 får ny varmemester. Stillingen er opslået til besættelse først i det nye år. 

 

4. Lene har kontakt til en beboer, der gerne vil arrangere banko for beboerne i 

Sanddalsparken (og evt Munkevænget og Bispeløkken/Priorvej for at få deltagere 

nok). Lene får lavet et budget og overslag over vilkårene så vi evt kan sætte igang, 

når det er realistisk i forhold til Corona. 

 

5. Vi inviterer inspektøren til næste bestyrelsesmøde for at komme videre i forhold til 

nogle af de ting, der blev besluttet på afdelingsmødet. 

I Skovbyhus har de besluttet at købe nye stole, så vi lægger billet ind på evt at købe 

nogle af de bedste af de gamle til gildesalen. Vi undersøger, om vi har penge til det 

eller skal have det med som forslag på næste afdelingsmøde. 

 



 

6. Der er desværre steder med henkastede madrester. Da det kan tiltrække rotter, vil vi 

gerne bede alle være opmærksomme på at få dem fjernet, så snart man ser det. 

Næste møde forventes i uge 4 eller 5. 

 

Mødet sluttede med ønsket om god jul og godt nytår til hinanden i bestyrelsen og til 

alle Sanddalsparkens beboere. 

 

Referent Anne 


