
Søsterhaven afd. 19 S.A.B. 

 
Søsterhaven –plads til forskelighed. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 1 - den 13.11.2022  

 

Fremmødt: Jørgen, Majbritt, Karina 

1. Siden sidst  

Grundet corona blev mødet udskudt. Trappeskift i nr. 11 har virket. Køkkener er i fuld gang og der er 
meldinger om tilfredshed efter opstarts udfordringer. Der er en kat der løber ude i Søsterhaven – vi 
henstiller til at reglerne overholdes. Husorden siger at de skal være i snor eller holdes inde. 
Bestyrelsen ønsker at der bliver opsat juletræ med lys som vi plejer vi forventer at sab indkøber det.  
Husk at holde forhaven og få det klippet ind så fejemaskinen kan komme rundt når vinteren 
kommer. Vi påbegynder en gennemgang af husordenen i bestyrelsen. 

2. Økonomi 
Intet at bemærke 

3. Forslag fra beboere  
Ingen modtaget  

4. Vedligeholdelse af arealer. 
Udskiftning af bord bænke sæt ved nr. 20 

5. Løbende sager 
 
Arbejdsliste til SAB: 

• Trappeskift 2022 er nr. 16 ønsker at få skiftet -SAB må arbejde for en effektiv løsning. Næste 
skift er i 2023 det er nr. 6 der har meldt sig. 

• Algeproblemer på udestuer, håndteres når der er stillads i forbindelse med skift af vinduer 
det skete ikke så der skal findes en løsning. 

• Der skal kontrolleres og repareres svindrevner i murværket mens der er stillads samt skiftes 
overligger over vinduer er ikke sket? 

• Hæk mod Mærsk skal kortes ned SAB skal tage kontakt til Mærsk for en aftale om 
hegnshøjde og vedligeholdelse. Hvor langt er vi her i dialogen? 

• 1 lampe trænger til nye pære udfor nr. 14 samt den overfor nr. 4 

• Udskiftning af fuger udvendig samt rep. ved murbier. 

• Sprøjtning af legepladsen og stisystemet i april /maj  

• Indkøb af maling til bord og bænke sæt samt pensler. 

• Vi mangler priser på hæknedrivning fra indgang til kompostbunken? 

• Vi mangler priser på skift til Led lys? 

 

6. Evt.    

Forslag til behandling bedes være bestyrelsen i hænde i god tid. Hvis I ønsker at modtage det pr. mail i 
fremtiden kan i sende jeres mailadresse på soesterhaven@gmail.com 

mailto:soesterhaven@gmail.com

