
1. Valg af referent Kim 
2. ordstyrer Sanne 
3. konstituering, herunder 

o Diskussion om bestyrelsens struktur 
o Valg af kasserer – Karin Rasmussen 
o Valg af formand 

- ingen lige nu, samme struktur som hidtil, men Kim er indskrevet som formand hos 
KAB 

4. organisering af arbejdsdag 
o Opgaveliste (Se længere nede) 
o Afbudsliste (Se FB indlæg) 
o Hvem gør hvad på dagen 

5. Beboer henvendelser og samtaler 
o Med baggrund i at beboer selv siger de ikke har passet dem, og gerne selv betaler 

for dem – Aftalte vi at de som spørger om nye hækplanter får at vide de selv skal 
købe dem. 

o Beboer bliver sat til at tælle inventar i skurene. Og beboerne skal adviseres om 
dette sådan at de kan sætte de ting de har i deres privat skure tilbage i fællesskuret. 

6. eventuelt 
 
 

Indkøb til arbejdsdagen som mangler 
- Kim finder haveslanger 2x70m Bauhaus 
- Musse Rottesikring – 4x4mm stålnet fra Bauhaus 
- Vinkelbeslag bredde 100mm 
- Skruer (til træ og vægge/loft) 
 
 

Arbejdsopgaver arbejdsdag. 
 

• Undersøge og tjekke, havelåger.  
2 mand Muligvis nr 20/22 måske 

 
• Påsætning af slanger på vandbeholdere i bundudtag samt rengøring indvendigt 

4 personer. – Kim 
 

• Bygge hems i fase 1 skur 
2 Mand – Kim 
 

• Musse/Rottesikring på bygning 
4 mand – Kim 
 

• Plante, graves, vandes, ordne plantekasser (Karin) 
o Graves ved bent, 2 slyngplanter ved redskabsskur. 
o Død busk graves op, og erstattes med rododendron 
o Rette plantekasser hvis det kan lade sig gøre 
o Plante nye slyngplanter i stedet for dem der er døde 
o Plante krydderurter og supplerings planter 



o Plante Rhododendron fra potte til jord 
o Clematis 
o vande planter 
o 10 mand til alle planteopgaver 

 
• Klippe hæk på fællesområder, og fjerne døde hækplanter (i siderne og toppen til 1m) 

Personer 4.  
o Bestyrelsen opfordrer folk til at tage deres egen hæk 

 
• Hække lue, og fjerne døde planter - Og opfordre folk til at lue i deres hække + 20 cm 

4 pers. 
 

• Klippe græs og evt fjerne græs omkring cykelskure og på græsstykker på løvstikkevej. 
Personer 2 
 

• Gøde græs (opløses evt i vand først) 
4 personer 

 
• Græssåning, Jord gødes, vandes, blødgøres og rives op. Græsfrø kommes på, og indkøbt 

jord lægges ovenpå i ca 1cm tykkelse. Husk efterfølgende vanding. 
2 personer 
 

• grønne områder ved P-plads, rives og klippes hække (i sider og top 1 m) og fjerne ukrudt og 
græs omkring hækplanter (15cm radius). 
4 pers 
 

• Optælle betonsække i fase 2 
1 person 

 
• Fase 2 redskabsskur ordnes 

2 pers 
• Feje trædæk oppe og nede 
• Feje fortorv, vej, render. 
• Rive cykelskure og grusareal 

2 mand 
 
 
 
- Lister laves af Henriette 
- Zakia afkrydsning 
- Morgenbrød Sanne 
- kl 12 mødes vi og afslutter med is, hvis vejret er fint. 
 

- Bestyrelsesmøde afholdes 6 juni 
 
 


