
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde  

den 11. marts 2020 
Deltagere: Roald, Bo, Anna, Ditte, Louise, Eva 

Referent: Louise 

Fraværende: John 

 

1. Orientering fra formanden, 

næstformanden og udvalg 

 

Markvandring: 

1. Molokker – 

madaffald, dobbelte 

affaldsstativer i alle 

lejligheder 

 

Der forventes, at der bliver påbud 

fra kommunen om opdeling af 

madaffald og emballage. 

Der afsættes 250.000 kr. til nye 

molokker. 

Der afsættes 100.000 til opdelte 

affaldsstativer til alle lejligheder. 

 

2. Loft hos 

viceværterne 

 

Der er to tilbud: fra tømrer 

37.172,36 kr. og fra EL 22.250, - kr. 

Bestyrelsen har godkendt 

tilbuddene. 

 

3. Hegn – ved blokke 

med lige numre og 

ved Gl. Kirkevej. 

 

Allan synes det er en dårlig idé at 

udskifte hegn, da det kommer under 

helhedsplanen.  

 

Bestyrelsen har enstemmigt 

vedtaget, at projektet med hegn 

skal afsluttes. Det skal være fair for 

alle beboere.  

 

4. Robotplæneklippere 

 

De er købt og skal installeres. 

Plæneklipperne vil dække hele 

området. 

 

5. Lommepengedrenge  

 

Der er afsat 20.000 kr. i år 2021 

6. LED lys og 

røgalarmer 

 

Der mangler røgalarmer. De skal 

sættes op. 

Der er afsat penge til LED lamper. 

Det skal laves i alle blokke i år. 

 

7. Dør til vaskeri nr. 29 

 

Der indhentes tilbud. Det skal 

repareres hurtigst muligt. 

 

8. Ujævn belægning 

 

Carsten indhenter tilbud til 

udbedring. 

9. Afstribning 

 

Der sprayes ny afstribning i hele 

afdelingen af maler. 

 

10. Legepladser 

 

Der skal fyldes mere sand i på 

legepladser.  

Der indkøbes maling/olie til 

legepladserne. 

 

11.  Stolper ved nr. 42 Der fjernes stolper ved indgangen til 

grillplads. 

 



12.  Glas og porcelæn Mads laver skiltning, så beboerne 

kan se hvor de skal aflevere deres 

glas og porcelæn på 

storskraldspladsen. 

 

13.  Grillpladser 

 

Der skal indkøbes skovle og 

metalspande til kul/aske. 

 
 

2. Askebægere  

 

Vi tester et væghængt askebæger ved nr. 35, da der 

stadig er problemer med affald i askebægerne foran 

indgangene. 

 

3. LED lys og røgalarmer 

Tørrepladser 

 

Der er indhentet tilbud på nyt hegn og belægning til 

begge tørrepladser. Vi satser på at projektet går i gang i 

maj. 

 

4. H.P. Hansensvej 

 

Projektet er i gang og der kommer flies og bærbuske. 

 

5. Børnehaven/Helhedsplanen 

 

Vi venter stadig på svar angående Fakta og salg af 

børnehavegrunden. 

 

6. Henstilling til beboere 

 

Hvis din hund efterlader en hundelort, SKAL du samle 

op efter den! 

Hunde SKAL være i snor på alle fællesarealer, det 

gælder også i opgangene! 

Bestyrelsen tager emnet op til afdelingsmødet. 

 

7. Ændringer til 

forretningsordenen 

 

Forretningsordenen er revideret. 

8. Udflugt til Legoland 

 

Eventuelt den 27. juni 2020. Vi afventer situationen med 

Coronavirus. 

 

9. Coronavirus 

 

Bestyrelsen har godkendt, at lejere af beboerhuset kan 

få refunderet depositum og leje, hvis man lægeligt kan 

påvise karantænepåbud. 

 

10.  Boldbane ved børnehaven 

 

Bestyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for at 

lave parkering i området. 

 

11. Eventuelt 

 

Der kommer fartmåling langs Porsvænget før påske. 

Der optegnes flere offentlige P-båse langs Porsvænget 

før sommer. 

Gadelyset langs Porsvænget forbedres omkring eller 

efter sommer, før vi går mod mørkere tider. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. april 2020. Beboere kan henvende 
sig i bestyrelseslokalet mellem kl. 18.30 – 19.00. 


