
Referat for Bestyrelsesmødet for 
Afdelingsbestyrelsen i ”Bregnegården” 

 

Dato: 08.09.2014 

 

Tilstede: Afbud fra Palle ellers alle. 

 

Referent: Steen 

 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

2) Opfølgning på tidligere uafsluttede opgaver 

a) Petanquebanen bliver etableret af Gårdmændene efter forhåndenværende søms princip, 

når de alligevel skal arbejde på området. 

b) Der vil blive indkøbt og opsat 2 nye ophængskabe. Det ene sættes på gavlen "Vænget" 41. 

Gårdmændene er blevet bedt om at komme med forslag til fornuftigt/synligt sted i "Haven" 

c) Urtepotter/underskåle, som askebæger til borde-/bænkesæt. Winnie fastlægger antallet og 

anskaffer fra diverse genbrugsbutikker. (Skulle der være beboer, der ønsker at bidrage med 

urtepotter/underskåle til formålet, bedes de rette direkte henvendelse til Winnie) 

d) Nye gardiner til "Fælleshuset": Edith, Jane og Winnie arbejder videre  og fremlægger 

konkret til næste møde. 

3) Indkommende forslag 

1) Trafik fra "Vænget" til "Parken" 

"Hullet" mellem "Parken" og "Vænget" reduceres, så det kun er den gule traktor af 

Gårdmændenes, der kan komme igennem og ikke som nu, hvor der er observeret flere 

mindre biler der kører igennem.  

2) Asfalt-arbejde i område jvf. beslutning på Afdelingsmødet. 

Der bliver asfalteret på "Vænget" i denne budgetperiode. Det resterende af "Parken" 

udskydes til næste budgetperiode. Denne opdeling er for ikke af anvende flere penge 

end bevilget på Afdelingsmødet 2014.  

3) Der blev vedtaget på Afdelingsmødet 2014, at anvende kr. 20.000 til skitser fra en arkitekt. 

Arkitekten bliver bedt om, at udarbejde nogle foreløbige skitser – og derefter kan disse 

diskuteres, og evt. ændres 

Vedtaget.. 

4) Planlægning for de grønne områder. 

John Tofting og Formanden deltager i samtaler med en/flere gartner om mulighederne.  

Vedtaget. 



5) Onsdagscafeen er stoppet. 

P.g.a. uoverensstemmelser om hvad god takt og tone er for afholdelse af 

"Onsdagscafeen", har brugerne besluttet at ophøre med aktiviteten. 

Afdelingsbestyrelsen har taget dette til efterretning. 

6) Formanden er via mail fra en beboer blevet beskyldt for ikke at tage en sag alvorligt. 

Afdelingsbestyrelsen forholder sig ikke positivt overfor sådan et forsøg på at 

miskreditere Formanden. 

7) Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra en beboer om en klage fra en anden beboer. 

Afdelingsbestyrelsen har intet modtaget omkring en klage fra en beboer og vil i denne 

forbindelse gerne oplyse om: 

At alle henvendelser omkring klager skal rettes til kontoret alene og ikke til 

Afdelingsbestyrelsen. 

 

4) Eventuelt (Alt kan debatteres, men intet kan vedtages) 

a) Mariann Højsgaard er efter eget ønske fratrådt som suppleant.. 


