
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

Den 25. februar 2021 
 

 

1. Markvandring udsat: 
Markvandringen bliver kun med bestyrelsen og udsat til: onsdag, den 10. marts 

2021. kl. 15.00 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: den 4. november 2020 
Godkendt! 
 

3. Meddelelser fra formanden: 
Finn har været i forbindelse med Ann fra Aktivitetscentret vedr. en ældre 

aftale, hvor Skjold/Lundparken har lov til at afholde 2 eller 3 arrangementer på 

aktivitetscentret. Denne aftale er aldrig blevet fornyet; men Ann vil kontakte 

sin chef og give Finn besked, når dette er sket. 

Finn blev indkaldt til møde ved en af vore beboere vedr. en beboer, der havde 

fået en advarsel fra Fællesbo vedr. en anmeldelse fra en anden beboer, at 

vedkommende passer hund mere end (iflg. vores husorden) en tilladt. Hvis 

vedkommende ikke får det bragt i orden, vil det ende med en opsigelse. 

Finn har prøvet at få aktindsigt ved Fællesbo; men det kan ikke lade sig gøre. 

En strid om bilvask blev udredt. 

Der er flere beboere i Lundparken, der klager over fugt i deres lejlighed. 
 

4. Meddelelser fra bestyrelsen: 
Kirsten spurgte ind til en post i regnskabet. Finn vil undersøge nærmere. 

Om spørgsmålet på dræn, bliver det ikke foreløbig. 
 

5. Siden sidst/opfølgning: 
Omlægning af fliser: 

Vi venter stadig på at få 2 tilbud på omlægning. 
 

6. Indkommende forslag fra beboerne: 
Beskæring af træer ser vi på ved markvandringen. 

Hækken skal skæres ned til det tilladte. 

Robotklipper: der skal flere beregninger til før vi ved, om der er en besparelse. 

Flere parkeringspladser ser vi på ved markvandringen. 

Maling af div. plankeværk ser vi også på ved markvandringen. 
 

7. Arrangementer: 

 Div. arrangementer må vi igen udskyde på grund af Corona. 

  

8. Kommende mødedatoer: 
Næste møde bliver den 14. april 2021 kl. 15.00 ved Kirsten, hvor vi skal sætte 

en dato arbejdsdag.      

 

9. Eventuelt:    
 Intet.                 Referent: Inge  

 


