
Referat af bestyrelsesmøde den 30. nov. 2020 

Deltager: Kevin og Vera Bilyk, Karina og Jan Gregersen og Gitte Skjold. Suppleanter Camilla Marie 

Petersen og Marianne Nygaard. 

 

1. Referat godkendt  

2. Der undersøges indkøb af ny tidssvarende hjertestarter og serviceaftale samt alarm på 

hjertestarteren.  
Pr 1/1-21 skal der sorteres madaffald separat i afdelingen. I første omgang opsættes de 

”gamle” grønne affaldscontainer ved siden af molokkerne. Denne løsning er midlertidig indtil 

kommunen træffer beslutning om en endelig løsning. De grønne madcontainer tømmes hver 

uge. 

Maden Mortensaften var desværre ikke af tilfredsstillende kvalitet i år. Maden var bestilt 

samme sted som sidste år. Bestyrelsen vil til næste år overveje, om maden skal bestilles 

andet sted fra.  

3.  Stierne op langs blok 1 og 4 er godkendt som brandveje. Alt kørsel er forbudt. Brand og 

Redning har godkendt at bommene kan låses, hvis dette ønskes. I første omgang kommer 

der skilte op med forbuddet. Bestyrelsen opfordrer til, at dette respekteres af alle. 

Konsekvensen af fortsat kørsel er, at bommene låses. 

4. Desværre måtte vi aflyse juletræstændingen. Bestyrelsen håber, at de omdelte godteposer 

blev nydt alligevel. 

5. Til nytårsaften vil der blive indkøbt fyrværkeri. Dette er for alle i afdelingen og vil blive affyret 

af to omgange. Første gang kl. 21 og anden gang kl. 00.15. Alle er velkommen. Vi mødes ved 

flagstangen efter retningslinjerne af covid19. Det opfordres til, at børn har 

beskyttelsesbriller på. 

6. Evt.: Bestyrelsen har besluttet at donere en ny kasse til legetøjet ved legepladsen ved blok 

1. Camilla Marie Petersen (suppleant) har fået tilladelse af bestyrelsen til at rydde op i 

legetøjet og smide ødelagt legetøj ud. Hun vil selv donere nyt legetøj. Hvis andre har 

sandkasse legetøj som i ikke længere bruger må dette også gerne komme ned i kassen. Når 

den nye legetøjskasse er klar skriver Camilla på FB hvor legetøjet kan afleveres. 
Bestyrelsen har valgt at dette referat omdeles i alle afdelingens postkasser, med opfordring 

til, at alle fremadrettet orientere sig om tiltag enten via det ophængte referat i 

vaskekælderen eller via FB. Vi vil gerne at alle beboere bliver informeret, når der laves tiltag 

i afdelingen. Muligvis kan vi hjælpe vores naboer med at komme ind på vores FB-side, hvis 

de ikke er medlemmer og dette ønskes.  

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28/1-21. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Husk at i er 

velkommen til at komme med input til bestyrelsen. 

Referent Gitte Skjold 


