
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 400, den 22. sept. 2020. 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra formanden 

3. Meddelelser fra bestyrelsen 

4. Siden sidst/opfølgning 

5. Indkomne forslag fra beboerne 

6. Arrangementer 

7. Kommende mødedato 

8. Eventuelt 

 

Deltagere: Finn S. Petersen, Michael Edahl, Inge Gaden, Kirsten E.       

Nielsen og Ove Grandahl 

 

1. Referatet godkendt 

2. Valget af os, som Afdelingsbestyrelse skal sætte sig blivende spor. 

Vi vil gøre en forskel for vore beboere med afsæt i gode relationer, stærke 

fællesskaber. 

Vi er afhængige af god kommunikation. 

Sammenholdet skal være stærkt i Afd. 400. 

Derfor vil bestyrelsen udforme et nyhedsbrev efter hvert møde, som 

omdeles til alle beboere i Afd. 400. 

Alle henvendelser stiles til formanden (Finn Stengel Petersen) Mail: 

finnstengel@gmail.com eller Tlf.: 2022 4145. 

Alle navneskilte på postkasserne vil blive gjort læselige. 

3 – 4 – 5 Alle nye beboere vil blive budt velkommen som hidtil med en lille  

opmærksomhed. 

 Maling: Vi fastholder den tidligere beslutning jævnfør reglementet  

udsendt af Fællesbo vedr. maling af stakit. 

 Beboere, der ikke selv kan – eller ikke har pårørende, der kan hjælpe,  

må få en maler til at udføre arbejdet for egen regning.  

Dog skal malingen stadig udleveres af Svend Erik Hansen. 

 Michael Edahl vil påtage sig at male affaldsstationerne i Lundparken. 

 Hvis vejrforholdene ikke bliver ”malervejr”, bliver det først til foråret. 

Bestyrelsen var enige om at maling af træværk skulle være heldækkende           

og mat i samme farve som nu. 

 Opmaling af parkingsbåsene vil Svend Erik Hansen sørge for. 

Skuret til haveaffald i Lundparken vil blive grundet og malet af Svend     

Erik. Flagning i Lundparken sker ved henvendelse til Simon Muusmann. 

 I Skjoldparken mangler vi 1 eller 2 frivillige, der vil håndtere flagningen. 
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 Renovering af fliser i Lundparken skulle være påbegyndt;  

men det viser sig, at der ikke var afsat nok penge i budgettet til at få det  

udført.  

Arbejdet vil blive udført, når budgettet viser, at der er penge nok. 

 Der har været forespørgsler om, hvordan de forskellige boligstørrelser er  

i Skjold/Lundparken. 

 På hjemmesiden vil der komme en oversigt – da de nuværende ikke er  

fyldestgørende. 

6.         Desværre har Coronaen spændt ben for vores julefrokost,  

så vi må desværre aflyse denne hyggelige aften i år. 

Datoer for fremtidige arrangementer udsættes til senere. 

7.         Næste møde for bestyrelsen bliver den 4. november 2020,  

        hvor Serviceinspektør Heidi Kjær Mikkelsen vil deltage. 

8.         Intet. 

 

 

        Ref.: Kirsten E. Nielsen/Inge Gaden 

 

 

 

   


