
Referat fra beboermøde og julehygge 7. december 2014 

Som vedtaget på beboermøde d. 12. august har vi afholdt et beboer-

møde/informationsmøde, for at imødekomme beboernes ønsker og tanker, samt for 

at informere om hvad bestyrelsen arbejder med.        

Vellykket eftermiddag –  med fin snak og julehygge med julesange, gløgg, 

æbleskiver, kaffe, kage og sodavand – og med mulighed for at se eller købe beboeres 

produktioner – bl.a. flotte julekort, juletræer med lys eller smykker. 

Flere beboere ønsker næste års julehygge udvidet med at klippe, klistre - og måske med 

juletræ.  

---------------------- 

Der kom fra beboerne mange fine tilkendegivelser om ønskede forbedringer - punkter til 

det kommende års havevandring. Der blev eks. talt om, at noget beplantning står for 

tæt på husene og slår ind på murene - talt om at rødder skyder op på uhensigtsmæssige 

steder - talt om, at der mange steder er rigtigt store huller mellem buskene, som trænger 

til beplantning for at hindre ukrudt i at skyde op – talt om, at det store kastanjetræ skal 

reduceres. Bestyrelsen beder beboerne om at lægge sedler i en af vores postkasser, hvis 

noget skal tages med på havevandringen – også de punkter vi talte om på mødet. 

Vi talte om ideer til fælles aktiviteter i Bregnegården – skal vi sammen male 

fælleshuset ?  -  skal vi tage på en årlig fællestur ? -  kunne være en julebustur til 

Tyskland eller en sommertur med færgen Helge ? – flere gode ideer kan lægges i 

bestyrelsesmedlemmernes postkasser. 

Bestyrelsen sender sedler ud med forespørgsel vedr. ønske om, at være med til at male 

fælleshuset (indvendigt) - tilmelding må nødvendigvis være bindende, så vi ikke risikerer 

at stå med mange liter maling og eks. kun to mand til at udføre arbejdet.  

Winnie og Jane har afholdt fællesspisning i beboerhuset. Hyggeligt samvær med 

lækker mad til en pris af 30,- kr. pr. mand. Der var begrænset tilslutning, men vi gør et 

forsøg mere i februar måned – og hvem ved ? – måske det kan udvikle sig til, at flere  

fremover laver maden sammen i fælleshuset (info og tilmelding for februar bliver omdelt 

lige først i januar). Der blev ytret ønske om en anden ugedag end onsdag, samt om 

billigere mad til børn. Børnene kan spise med for ½ pris i februar. Ønske om anden 



ugedag til fællesspisning, må vi sammen beslutte på næste årlige beboermøde, da 

onsdage på beboermødet i august besluttedes brugt til fælles aktiviteter. 

---------------------- 

Information fra bestyrelsen v. formanden:   

1.) Der er blevet renset kloakker ved vejen (ej i haverne bagtil).  

 2.) Asfalt er lagt på vejen i vænget (Parken og Haven kommer senere). 

 3.) Arkitekter har sammen med formanden har været på rundtur for at se på        

muligheder for udarbejdelse af skitser til overdækninger og udestuer. 

4.) Bestyrelsen har udvalgt nye flotte gardiner til fælleshuset (pris. 8.000,- kr. for syning 

og opsætning)  -  endeligt køb besluttes på næste årlige beboermøde. 

 5.) Vi har forespurgt på container til tomme dåser til vores miljøstation – hvor også 

metal-låg fra syltetøjsglas kan lægges i. Kommunen arbejder på sagen. 

6.) Legepladsudvalg (formand og forslagsstillere til beboermødet i august) arbejder til 

foråret med ideer til legeplads evt. med en svævebane.  

7.)Gårdmændene etablerer hyggelig amatør petanquebane til fælles aktivitet for alle 

beboere  -  formodentlig anlagt inden næste sommer. Bestyrelsen arrangerer festlig 

indvielse. 

8.)Info-skabe opsættes på gavl ved FKTskabet i Vænget – og på gavl overfor grenplads i 

Haven eller på stander v. P-plads.      Pris i alt ca. 1200,- kr. 

9.) Bestyrelsen behandler ej klager (har ikke ret til aktindsigt) – henv. skal ske til 

kontoret eller tilsynsførende ved kommunen. 

10.) Vi er blevet bedre til at bruge storskrald (gratis) til mange ting – i stedet for 

containerne (1100,- kr./tons)          Huske, huske  - kan blive endnu bedre. 

 

Referent: Jane Pedersen 


