
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

den 22. april 2020 
 

Deltagere: Anna, Roald, Eva, Bo, Louise, Ditte, Allan 

Referent: Louise Fraværende: Camilla, Kathrine 

 

1. Orientering fra formanden, 

næstformanden og udvalg 

 

Bestyrelsen har dags dato fået indkaldelse til møde 

med Fællesbo den 29. april 2020, angående 

helhedsplanen som er blevet fremrykket. 

 

2. Til orientering 

 

-Storskrald – Flamingo skal i molokkerne! Og Pap 

på storskrald skal foldes sammen. 

-Røgalarmer/LED lys er undervejs. 

-Tørrepladser/Hegn ved garagevejen på begyndes 

uge 19. 

-Håndsprit i vaskehusene og beboerhuset skal 

være permanent. 

-Systemnøgler til kælderrummene påbegyndes 

snarest. Der sendes sedler ud. 

-Kontrol af legepladsen – der lægges mere 

faldsand og der udskiftes rundstokke. 

-Maling af legepladsen – Eva finder frivillige til at 

male i løbet af sommeren.  

-Cykelstativer ved A-blokkene er færdige. Stativer 

ved svalegangsblokkene afventer helhedsplanen. 

-Regulering af duer undersøges 

 

3. Hegn - helhedsplan 

 

På grund af Coronasituationen kan vi være heldige 

at helhedsplanen fremskyndes. På baggrund af 

dette, vil det ikke være økonomisk forsvarligt at 

påbegynde opsætning af hegn på nuværende 

tidspunkt. Vi sparer penge ved at vente. 

 

4. Regnskab 

 

Regnskabet for 2019 er godkendt.  

5. Affaldsspande - kulaffald Bestyrelsen takker ja til tilbud fra Henrik 

Der kommer 10 risteholdere til engangsgrill på 

bænkebordene. 

 

6. Robotplæneklippere 

 

Det er kun viceværterne og bestyrelsen der 

håndterer robotterne. Hvis plæneklipperen går i stå 

skal man lade den stå. Maskinener melder fejl hvis 

man flytter den.  

 

Beboere må ikke røre ved robotplæneklippere. 

 



7. Små græsplæner 

 

Bestyrelsen arbejder på at få lavet ekstra parkering 

ved den lille græsplæne ved Gl. kirkevej.  

 

Den lille græsplæne ved Fruehøjvej fjernes. Der er 

ikke bestemt et alternativ endnu. 

 

Der laves bed ved det lille stykke græs ved nr. 15. 

 

Bestyrelsen afsætter 250.000 kr. til projektet. Der 

indhentes tilbud. 

 

8. H.P. Hansensvej 

 

Flisen falder af bedene. Der hentet tilbud på 

rundstokke. Bestyrelsen godkender det, da det er 

et sikkerhedsspørgsmål. 

 

9. Husorden og 

Råderetskatalog 

 

Der arbejdes på at opdatere disse. 

10. Rengøring i vaskehusene 

og toilettet hos 

viceværterne. 

 

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at der skal 

være ekstra rengøring i disse coronatider. 

Trappevaskerne tildeles ansvaret. Det er ikke 

viceværternes arbejde. 

 

11. Eventuelt 

 

Alle arrangementer i afdelingen er fortsat aflyst. 

 
 
 
 

Grillsæsonen er allerede i gang. HUSK at der ikke må bruges 
kulgrill på altaner og terrasser.  

INGEN KUL! 

 

 
Tørrepladsen ved nr. 29 er lukket i uge 19. 
 

 
Flamingo skal i molokkerne! 
 
 


