
Søsterhaven afd. 19 S.A.B. 

 
Søsterhaven –plads til forskelighed. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 4 - den 22.05.2022  

 

Fremmødt: Majbritt, Carsten, Karina     

1. Siden sidst  

Arbejdsweekend den 23. april med stort fremmøde. Markvandring med SAB her har vi udleveret 
årshjul og gennemgået Søsterhaven der er udbedret hække ved ulige nr. Der er klippet græs den 
19.04 – 02.05- 18.05. Nyt infoskab er ophængt. Bilvask skal forgå med vand fra eget skur og ikke 
fælles vand. Det påhviler beboere at der skal luges 20cm ud fra hæk der er mange husstande der 
mangler at luge mod legepladsen. Afdelingsmøde den 22.09.2022 - Wiggerspark. Bestyrelsen er 
enige om at vi vil opskrives på liste om mulig tilslutning til fjernvarme ved udvidelse mod 
Rantzausminde.  Vi ophænger affaldskalender i infoskab. I forbindelse med nye vinduer vil der blive 
opsat container til vinduer ved kompostbeholderen. Der skal opsættes skurvogn og materialeplads 
ved skuret så der er ikke mulighed for parkering i tidsrummet for udførsel.   

2. Økonomi 
Året er opgjort med et overskud i Søsterhaven på 38.538kr.  

3. Forslag fra beboere  
Ingen modtaget  

4. Vedligeholdelse af arealer. 
Der saltes ikke efter den 01.03. 

5. Løbende sager 
 
Arbejdsliste til SAB: 

• Trappeskift - 1 hvert år –  i 2021 – nr. 11 er næst i køen(ikke løst endnu). Trappeskift 2022 er 
nr. 16 ønsker at få skiftet -SAB må arbejde for en effektiv løsning. Bestyrelsen afventer 
afklaring af dette.  

• Algeproblemer på udestuer, håndteres når der er stillads i forbindelse med skift af vinduer.  

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

• 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  

• Udskiftning af fuger.  

• Sprøjtning af legepladsen og stisystemet.  

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

 

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

