
Referat af bestyrelsesmøde i Sanddalsparken 10. februar 2022  

 

Deltagere: Rita, Ettie, Leif, Lene, Børge, Dosta, Lone og Anne 

Bente Kjær og Signe Pejstrup fra Den Sociale Handlingsplan deltog under pkt. 1 og 2. 

Karsten Brandt deltog under pkt. 3 og 4. 

 

Dagsorden: 

1. Projekt Lege/sportsrekvisitter i marken 

2. Projekt legegade i Sanddalsparken 

3. Prioritering af opgaver i forhold til renoveringen 

4. Opdatering husorden vedrørende affald og opstart opdatering af råderetskatalog 

5. Siden sidst 

Herunder nye stole i gildesalen 

6. Evt. 

 

Anne bød velkommen til Lene som nyt bestyrelsesmedlem fra næste møde og tak til 

Rita, der udtræder i forbindelse med flytning. 

 

1. Bente fortalte om gennemførelsen af projektdelen, hvor børn blev inviteret ind og hørt 

om deres ønsker/drømme om aktiviteter i marken. Der har deltaget 10 børn ud af 

Sanddalsparkens 30 børn i alderen 7-15, så det er en pæn repræsentation. Der var lavet 

plancher og modeller af de ønskede faciliteter, der i prioriteret rækkefølge er: 

Rutsjebane ned over skrænten til marken 

Svævebane og udendørs vandhane 

Fodboldbanen opmærkes og får tilskuerpladser 



Kasse med bolde 

Volleyballnet (kan også bruges til badminton og tennis) 

Hyggeområdet med borde/bænke/grill opdateres - også med blomster 

Små trampoliner 

Basket bane 

Hamsterhjul 

 

Når vi har priser og overblik over, hvor langt vi kan nå med den nuværende bevilling, 

bliver børnene inviteret til et møde, hvor de kan præsenteres for, hvor meget vi kan gøre 

i første omgang og evt deltage i prioritering af mulighederne. 

 

Under børnenes arbejde med projektet fremkom ønske om: 

-at vi prøver at få flere blomster og buske,  

-at vi passer på kælkemulighederne,  

-at der ikke sidder folk på bænkene i marken og drikker øl 

-børnene vil gerne hjælpe med at samle affald en gang imellem koordineret med SAB 

-kunne vi måske prøve at få en Slushicemaskine en gang imellem 

 

2. Det er politi og kommune, der skal involveres, før vi kan få lavet fartdæmpende 

foranstaltninger i Sanddalsparken, da det er kommunal vej, der går gennem området. 

Lene prøver at kontakte kommune og politi for at få lavet et dialogmøde, hvor vi kan 

drøfte behov og muligheder for fartdæmpning. 

I forbindelse med renoveringen vil vi gerne have skilte med "Fodgængere på kørebanen" 

sat op ved fortove med stilladser.  

 



3. Listen med udestående punkter blev gennemgået og prioriteret i forhold til 

renoveringen. 

Ny rulle og slibning af borde i vaskeri under nr. 3 kan sagtens gøres nu. 

Brandslukkere er bestilt, men ikke sat op endnu 

Vi får ommærket en garage fra knallertgarage, og prisstigning til 40 kr for 

knallertgarageplads varsles. 

I foråret laver SAB en årsoversigt med gartneren om, hvornår hvilke udendørs projekter 

laves. Mange af vores venter til efter renoveringen. 

Der laves fodhegn ved kælderhalsene ved nr 10 og 13, hvor affaldsstativer tidligere har 

skærmet. 

Der er ny rutine undervejs, hvor inspektøren og varmemesteren hver måned går en runde 

i området for at se, hvor langt man er med projekterne. 

Ulrik Sejr er ansat som ny varmemester i team 2. Majbritt har fortsat renoveringen som 

sin hovedopgave. 

 

4. Der er ved at være aftale på plads med Vand og Affald om håndtering af plastaffald 

og farligt affald. Der bliver faste steder, hvor man kan aflevere plasten efterhånden, så 

man ikke selv skal opbevare sit plastaffald en måned mellem storskraldafhentninger-ne. 

Der kommer besked ud, så snart aftalen er endelig på plads, og husordenen bliver 

opdateret derefter. 

Vi sætter også gang i opdatering af råderetskataloget, som ikke er blevet ændret i mange 

år. 

 

5. Der er kommet stole til gildesalen. Skovbyhus har fået nye stole, og vi har fået 40 af 

de bedste af de gamle. Vores gamle stole gemmes foreløbig til brug for arrangementer 

udendørs.  

Vi har fået kopi af den opdaterede lejekontrakt. 

Der er sat opdaterede tidsplaner for renoveringen op i opgangene, men der er stadig 

ønske om mere konkrete tidsplaner. Børge har spurgt efter det på byggekontoret. 



Organisationsbestyrelsen lægger op til, at indkaldelser og referater fra afdelingsmøderne 

skal drøftes på et kommende formandsmøde. 

 

6. Bord/bænkesæt i marken er meget slidte og kunne med fordel byttes ud i foråret med 

nogle af de nye, der ikke kan sættes op andre steder endnu pga renoveringen. 

Lene kontakter Skovbyhus´ bankoklub for inspiration til en lignende i vores område. 

 

Referent Anne 


