
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

den 27. maj 2020 
 

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

Referent: Louise Fraværende: Camilla 

 

1. Orientering fra formanden, 

næstformanden og udvalg 

 

1. Pavillon ved nr. 9 er bestilt, den kommer i uge 23. 
2. Læhegn ved grillplads ved nr. 22 (Henrik/Roald) påbegyndes. 
3. LED lys og røg alarmer næsten færdig. 
4. Robotplæneklippere - køretiden er sat op og maskinerne 

kører nu fra kl. 5.00 til kl. 19.00 for at holde græsset nede. 
5. Tørregårde påbegyndt - forventes afsluttet uge 24. 
6. Parkeringspladser i enderne på garagevejen påbegyndes om 

ca. 14 dage. 
7. Nye askebægere udenfor (ej godkendt) afventer helhedsplan. 
8. Rundstokke ved H.P. Hansensvej og legeplads ved nr. 36 

påbegyndt. 
9. Legeplads ved nr. 36 (3 tilbud) – afventer bedre priser. 
10. Maling af legeplads bliver når tid og vejret tillader det. 
11. Plexiglas til lyskasser ved indgange - afventer helhedsplan. 
12. Borde i vaskehuse er opsat. 
13. Hegn i begge ender af garagevejen forventes påbegyndt uge 

25. 
14. Afstribning af p-båse og gule kantsten er påbegyndt. 
15. Vaskehus ved nr. 29 er lavet og sæben er skiftet. Der er nu 

ikke længere sort vand i maskinerne, der er skiftet til 
parfumefri sæbe og skyllemiddel. 

16. Loft og kran hos viceværter er lavet. 
17. Kulspande, riste og skraldespande kommer i uge 23/24. 
18. Cykelhjelme DVD CD VHS-bånd (videobånd) skal i 

almindeligt restaffald. 
 

2. Bed ved nr. 7/plads til 

forskel og ved vaskehuset 

ved nr. 15. 

 

Bestyrelsen godkender enstemmigt, at der laves 

parkeringspladser i begge ender af garagevejen, og 

at der laves bed ved tørrepladsen. Vi accepterer 

tilbud fra Lauge Bonde. 

 

3. Af- og pålæsning foran 

opgangene 

 

Bestyrelsen ønsker at tiden udvides fra 15 minutter 

til 30 minutter. Ikke ved steder opmærket med gult. 

4. Glas og Keramik Der er en ny container på storskraldspladsen til glas 

og keramik. Der skal opsættes skilte. 

 

5. Boldbane ved børnehaven Boldbanen ved børnehaven omdannes til 

parkeringsplads (godkendt d 11. marts på 

markvandring), ønskes opført i forbindelse med 

helhedsplanen. 

 

6. Systemlåse i kælderen Systemlåse og optælling af kælderrum er ikke 

påbegyndt (Anna/Allan). Der skal sendes sedler ud 

til beboerne. 

 



7. Mærkater i mellemgangene Er endnu ikke opsat. Ønskes færdiggjort snarest. 

 

8. LED lys 

 

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at der skal 

være censor i alle lys i kælderen.  

 

Da der er flere steder hvor der stjæles batterier i 

røgalarmer, ønsker bestyrelsen, at der indhentes 

tilbud på net til alarmerne. 

 

Lysstyrken ved østvendt gavl på nr. 29 og nr. 19 

ønskes nedsat i lysstyrke til mellem niveau.  

 

9. Robotplæneklippere 

 

Strømforsyningen til plæneklippernes ladestationer 

skal aflåses.  

 

10.  Molokker Molokker skal rengøres og insektdræber skal 

monteres. 

 

11.  Børnehaven 

 

Børnehaven er ikke solgt endnu. Forhandlingerne er 

stadig i gang. 

 

12.  Grillplads ved nr. 36 og nr. 

17 
Træet over grillpladserne er dårligt og fjernes. Vær 

forsigtig ved færdsel på grillpladserne. 
 

13.  Eventuelt 

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle beboere til at vise 

hensyn til hinanden. Røgalarmerne er for alles 

sikkerhed, så lad være med at stjæle batterierne. 

 

 

 

 

Cykelhjelme, DVD’er, CD’er og VHS-bånd 

(videobånd) skal i almindeligt restaffald. 


