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Skovparken afd. 14 

Referat for bestyrelsesmøde d.8/3 - 2022 
 

Sted:  Skovbyhus  

Tilstede:  Karina, Jette, Leif, Knud & Nadia  

Gæster:  Bente Kjær 

 

1. Bente Kjær: 

- Der har været en henvendelse for sundhedsafdelingen angående rygestop kursus.  

o De får lov til at sætte opslag op i opgangene.  

- Banko 

o Der er blevet fremlagt et forslag på en samarbejdsaftale.  

- Torsdagsklubben vil gerne have et skab i Skovbyhus  

- Bogreolen i Skovbyhus skal i gang igen. Der skal skabes opmærksomhed omkring 

muligheden så flere beboere kender til den.  

- Fastelavnsfest 

o Der deltog ca. 40 børn.  

o Der skal et stykke om festen i SAB-nyt. 

- Sommerfesten flyttes.  

 

2. Valg af ordstyrer: 

- Jette er valgt. 

 

3. Siden sidst: 

- Der bliver snakket rundt om bordet on hvordan den enkelte person har haft det siden 

sidst. 

 

4. Godkendelse af referat: 

- Godkendt  
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5. Orientering fra formand: 

- Den vietnamesiske have 

o Bestyrelsen tager d. 21/3 ud og kigger på haven og får ideer til hvad der skal 

gøres. 

o Der vil blive kontaktet nogle forskellige gartnere for at finde tilbud.  

- Markvandring d. 25/4 

- Fastelavn opfølgning 

- Der kommer 2 nye legeredskabet ved skovbyhus.  

- Biodiversiteten er blevet sat på pause, så den kan komme til at hænge sammen med 

infrastrukturplanen.  

- Evaluering af juletræ med lys.  

o Det gik godt alle juletræer overlevede.  

o Det skal udvides til næse år, således at der kommer lys på alle skure i byparken, 

mens det forbliver som det var på marslevvej.  

- Fyns amts avis vil gerne lave et interview omkring infrastrukturplanen.  

- Bestyrelsen skal til at starte op på at gå ture i området igen, med det formål at møde og 

snakke med beboere i området 

o Opstart i april.  

 

6. Evt.  

- Husordenen er endnu ikke blevet rettet, det skal der gøres opmærksomhed på.  

 

Referatet er skrevet af Nadia  

 


