
Referat bestyrelsesmøde 1 okt 2019 
 

1. Fremmødte: 
Kim, Pia, Karin, Malene 

2. Fraværende: 
Zakia, Ben, John 

3. Valg af ordstyrer: 
Pia 

4. Valg af referent: 
Kim 

5. Velkommen til nye medlemmer: 
- John og Malene skal have velkomst oplysningerne, dropbox, mail etc. 
 

6. Manglende deltagelse fra bestyrelsen og fravær 
- Tager vi næste gang, da Zakia ikke er her 
 

7. Arbejdsdag 29 september, hvordan er den gået? 
- Vi og folk synes umiddelbart at det gik godt. Opgaver blev lavet. 
- Laminerer plancherne så de kan genbruges. Post-its til at angive antal personer 
- Vi lægger forslag til datoer for næste års arbejdsdag, på FB. 
- - Søndag den 22 marts kl 10 
- - Lørdag 16 maj kl 10 
- - Søndag 27 september kl 10 
 

8. Tilbud dræning af sti 
- Karin undersøger lige hvad urtehaven vil og ikke vil.  
- Det kan først blive, i 2021 det kan laves, da det skal med i budgettet via markvandring august 
2020. 
 

9. Mail fra Urtehaven fra august vedr. skiltning på P Pladser 
- Umiddelbart mener vi ikke at det har den store effekt, og kan give anledning til større 
diskussioner. 
- Urtehaven er svaret – I korte træk at vi ikke har noget imod det, men at det er vigtigt at 
beboerne ved at det er et skilt som ikke kan håndhæves. 
 

10. Planter ved postkasser 
- Karin har en ide om nogle planter, ved postkasser. Vi tager dem fra fase 1 parkering og 
planter ved fase 2 postkasser. Et spadestiks dybde, skal jorden skiftes til ordentlig jord. 
 

11. El/lys i cykelskure 
- Kim Går videre og finder nogle bedre lamper selv. 
 

12. Møder flyttes i november og december til anden tirsdag i måneden 
- Ok – bliver rykket til 12 nov, og 10 december. 
 

13. Arbejdsgruppe vedr. fremvisning/velkomst til beboere 
- Vi skal have en gruppe som byder folk velkommen med blomst og informationer. Dette er 
blandt andet 50, th og 31. 47 kunne også være interesseret (Kim Hører dem ad) 
- Fremvisning af boliger, gør bestyrelsen som vi altid har gjort. Og der er to af gangen der 
fremviser. 



- Vi aftaler fra gang til gang via FB, hvem der fremviser, og hvornår. 
 

14. Rens af riste og afløb 
- Umiddelbart er det budgetteret, kim finder lige ud af det. 
- Kim Ringer til PH Kloakrens og bestiller arbejdet 
- Kim Adviserer Pia når dato er kommet. 
 

15. Fælleshus 
- Pia hører albatros, og undersøger sagerne for at finde frem til hvad vi må, hvem der ejer hvad. 
Vivi Rosenkilde er kontakten hos albatros. Samt hører KAB om de har erfaringer, om foreningen 
har økonomi til det etc.  
 

16. Diverse 
a. December møde (Julefrokost) 

- Vi tager den på ingolfs – 10 december – Malene forhører på bestyrelsens FB og 
bestiller bord efterfølgende til de der kan. 
 

b. Vi diskuterede placeringen af legehus og sandkasse i fase 2. Det er en underlig 
placering de har og giver anledning til mere arbejde for arbejdsgrupperne. Malene 
forhører i fasen for at se om der måske er tilslutning til at rykke det sammen til en 
placering. 
 

c. Diskussion om at basketnet i fase 2 ikke bliver passet ordentligt på. De vælter for ofte 
og skal fyldes med noget der holder. Net går hurtigt i stykker, og set i forhold til fase 1, 
hvor den er fyldt med beton, og ikke er væltet endnu. Så går det ikke det andet. 
 
Der blev snakket om at lave et sted hvor der kan blive spillet, ovre ved fase 2 parkering, 
dette kan dog ikke blive lavet uden at det stilles som forslag. 
 

d. Skraldeområder, mulig plan, ide og udførsel. 
- Ikke snakket om, da Ben ikke var tilstede 
 

e. Kim Sender mail omkring cykeloprydning 02/10 og giver folk 4 uger. 
 
 


