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Referat fra bestyrelsesmøde 3 - den 21.06.2021 

Fremmødt: Majbritt, Dorthe, Karina      - Afbud: Helene, Helle 

1. Siden sidst 
Bestyrelsesmødet den 11.04.2021 blev aflyst grundet covid19. Der er indkaldt til møde den 01.07.2021 kl. 
17.00 møde vedr. køkkener og ovenlysvinduerne. 
Vi har siden sidst haft markvandring med SAB og der er optaget hæk og plantet ny i rundingen. Større 
kompostareal – dette er udført. Derfor er det nu vigtigt at alle ligger deres kompost ind i kassen og ikke 
udenfor.  Der er forespurgt om der er mulighed for plantning af 2 træer mage til dem der er sat – dette 
afventer vi. Guldfeldt er sat på til at isolere og rep. af udestuer. Der er sat penge af til om fugning af gavlene 
over et par år. 
Beboerne står for vedligeholdes af hækken og 20 cm. ud fra hækken. Husk at hækken max må være 180 cm i 
højden. Bestyrelsen vi i den næste periode påse at vedligehold udfor hæk overholdes ellers bliver dette 
indberettet til SAB.  Vi er plaget af hunde og katte der ikke er i snor i Søsterhaven og der er rigtig meget 
hundelort på legepladsen igen. Som det fremgår af husorden, er katte inde katte og må ikke gå frit.       

2. Økonomi 
Arbejdsweekend og de tiltag vi gør på fælles området kræver en aktivt deltagelse fra beboeren for at holde 
huslejen i ro - alternativ kan blive flere timer til gårdmænd og derved en huslejestigning. 

3. Forslag fra beboere  
Ingen modtaget 
  

4. Vedligeholdelse af arealer. 
 
 

5. Løbende sager 
Arbejdsliste til SAB: 

 Trappeskift - 1 hvert år – næste gang i 2021 – nr. 11 er næst i køen. SAB må arbejde for en effektiv 
løsning. 

 Algeproblemer på udestuer, hvordan får vi vasket det ned evt, lift?  

 Sprøjte legepladsen og stierne for ukrudt.  

 Skære kanter langs stierne.  

 Hæk mod Mærsk skal kortes ned  SAB skal tage kontakt til Mærsk for en aftale om hegnshøjde og 
vedligeholdelse.  

6. Evt.  

Afdelingsmødet er aftalt til torsdag den 16.09.2021 kl. 17.00. 

 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 
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