
Afdelingsbestyrelsesmøde og  

Markvandring 

den 16-03-2022 
     

Deltagere: Anna Hilding, Ditte Bengtsson, Jannick Boelsgaard, Joan Larsen                    

samt 1. Suppleant; Gitte Byskov 

Serviceinspektør: Tommy Hansen 

Vicevært: René Barden, Martin Frandsen 

Referent: Joan Larsen 

 

Fraværende: Sarah Primdahl og Malene Gammelgaard  

1. Orientering fra 

formanden 

Formanden har valgt at markvandring og 

bestyrelsesmødet bliver afholdt samtidig, da det var 

mest hensigtsmæssigt. Blandt andet for viceværter og 

serviceinspektøren skulle med på mødet. Hun meddeler 

at Jonas Nielsen udtræder af bestyrelsen, dette har han 

meddelt skriftligt. Og ind træder Gitte Byskov i stedet, 

hun var 1. suppleant. Anette Sølvtoft har accepteret at 

indtræde som 1. suppleant.  

2. Gavlbeplantning 

beskæres 

Hække ved gavlene, ved nr. 22-36-50 fjernes. Der bliver 

lagt rundstokke samt flis ud i stedet for. Træerne der 

står i forvejen, bliver. Der vil blive sat 2-3 buske i stedet 

for. Evt. syrener eller rododendron. Dette for at mindske 

skadedyr. 

3. Hegn ved terrasserne Der vil ikke blive afsat flere penge til at udbedre hegn 

for. Det der kan repareres, vil blive repareret. For hegnet 

vil blive fjernet i forbindelse med helhedsplanen.   

4. Cykelskurene Efter ønske fra beboerne til informationsmødet, vil der 

blive åbnet op i cykelskurene. Der vil blive fjernet 4 fag 

på hvert cykelskur. Således at der stadig kan være læ 

for regn og vind, når der står klapvogne og barnevogne i 

dem. 

5. Glemt vasketøj Viceværterne skal kun gemme glemt vasketøj i 1 

måned. Derefter vil det blive sendt til genbrug. 

6. Censorlys ved 

beboerhuset. 

Bestyrelsen har godkendt at der skal sættes et kraftigt 

censorlys op. Den ene ovre i hjørnet ved molokkerne, 

der skal oplyse pladsen foran beboerhuset, det andet 

omme på terrassen, der skal lyse ind mod facaden. 

Dette for at mindske mængden af salg og indtagelse af 

narkotika, ovre ved beboerhuset. 

7. Parkeringsplads ved 

boldbanen. 

Der skal laves et hul i hegnet så trailere og 

campingvogne kan holde der. Der vil ikke på nuværende 

tidspunkt blive lavet en decideret p-plads. Da fakta skal 

til at brække børnehaven ned og bygge en ny butik op. 



8. Legeplads v. nr. 25 Vi mangler stadig at se synsrapporten fra synsmanden, 

der syner vores legepladser. Så derfor venter vi indtil 

denne forlægger. 

9. Elektronisk nøgleboks 

ved beboerhuset 

Jannick og Tommy er sat på denne sag. En elektronisk 

nøgleboks vil lette arbejdet for Anna Hilding ved 

udlejning af beboerhuset. 

10. Hvad stiller vi op med 

truende adfærd og 

sprøjter i området 

Der holdte en bil overfor beboerhuset, hvor nogle unge 

mennesker tiltalte en af vores beboere i truende 

tonefald. ”Hvad glor du på”, hvilket man som menneske 

naturligt gør, når noget ser unaturligt eller mistænksomt 

ud. Beboeren ringede til Politiet. En anden beboer var 

på vej på arbejde, og kørte forbi. Beboeren ville vende 

om for at køre en anden vej, men da fulgte den ene bil 

efter. Beboeren nåede helt til Tjørring, før bilen blev 

rystet af. Og beboeren var lettere rystet efter denne 

oplevelse. Så derfor vil der i første omgang blive sat 

kraftigt lys op ovre ved beboerhuset, for at se om dette 

kan hjælpe lidt på problemet, da de uønskede personer 

så ikke længere kan skjule sig i mørket. 

11.  Svalegangene vaskes Svalegangene vil blive vasket her i foråret. Firmaet der 

gør dette, vil også vaske vinduerne bagefter, på de 

lejligheder der vender ud til svalegangen.   

12.  Molokker vaskes Molokkerne vil blive vasket 2 gange i år. 1. gang 

april/maj måned og 2. gang august/september måned.  

Der skal undersøges ved Joka om det er tilladt at smide 

en til to skovlfuld salt ned i madmolokkerne i 

sommertiden, pga. lugtgener og mider i molokkerne. 

13.  Sankt Hans 
 

Der vil blive afholdt Sankt hans i år. D. 23/6. 

14.  Banko Banko starter op i april måned. Starter 1. mandag i 

måneden som det plejer. Micky er ansvarlig for banko.  

Der vil være nye frivillige, da en tidligere frivillig har 

meddelt skriftligt at beboeren ikke ønsker at være 

behjælpelig længere, en anden frivillig er fraflyttet 

Porshøj. Der uddeles ingen gratis kort længere. Der vil 

blive serveret kaffe og kage mod en betaling på kr.10,-. 

En beboer har tilbudt at levere kage til kaffen, hver 

gang, mod aflevering af kvittering for at få dækket 

udgifter hertil. Alle udgifter skal dækkes af bankokassen. 

15.  Vaskemaskinerne i       

vaskehuset 

Man må IKKE bruge egen sæbe i vaskemaskinerne. 

Dette er pga. allergi. Der er beboere der ikke kan tåle 

parfume, og derfor er der svanemærket sæbe som 

bliver trukket ind i maskinerne når man trykker hvid vask 

eller kulørt vask. Vil man ikke bruge dette, må man søge 

om at få installeret en vaskemaskine til eget brug i 

lejligheden, Og den køber man selvfølgelig selv, når 

man har fået lov til at få den installeret i lejligheden. 



16.  Fliser på 

storskraldspladsen 

Som beboer på Porshøj, må man gå over og henvende 

sig til viceværterne, hvis man er interesseret i fliser til at 

omlægge terrassen med eller hvis man ejer et 

kolonihavehus, hvor man kan bruge dem. Man kan give 

en smule til kaffekassen som betaling. 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde vil være d. 06-04-2022. 

 
 

Har beboere i afdelingen spørgsmål til afdelingsbestyrelsen, er de velkomne til at 

sende en mail til Anna Hilding, formand, eller smide et brev i postkassen ved 

bestyrelseslokalet, og bestyrelsen vil så tage sig af det på denne måde. Vil man 

derimod stille personligt op med forslag, er man også velkommen. Der vil være 

nogen i bestyrelseslokalet fra kl. 17.30, den dag hvor der er møde. 

 

 

 

 


