
Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 62  -  9. juni 2016  
 

▪ Til stede var: Ninna, Ann Berit, Lisbeth, Bent, Anni og Lars. 

0. Henvendelser fra beboere 
▪ Tage og tagrender. 

Tagene trænger til algebehandling. Det blev der talt om på markvandringen. 
Problemet er kosmetisk, så de bliver renset senest næste år, evt. i år hvis der er 
økonomi til det. 
Tagrenderne renses af John. 

▪ Hvornår får vi net på udluftning fra emhætte? 
Der er tidligere blevet forespurgt hos boligselskabet, vi følger op. 

▪ Cykelstativ. Dette har bestyrelsen tidligere drøftet og afvist. 

1. Godkendelse af dagsorden 
▪ Godkendt uden kommentarer 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde 
▪ Godkendt uden kommentarer 

3. Løbende sager, herunder 
- Solenergi v/Bent 

▪ Vi går ikke videre med dette, da det ikke længere er rentabelt. 

4. Evaluering af Køb, salg og bytte 
▪ Der var ikke så mange, men det var en god dag. 
 Der afholdes eventuelt en dag igen i september. 

5. Evaluering af Markvandring. 
▪ Vedr. tage – se pkt. 0. 
▪ Der blev talt om vores problemer med vand på parkeringspladsen. Årsagen var, at de 

gamle faskiner var gravet for langt ned, så forhåbentlig er problemet nu løst med de 
nye faskiner. 

▪ Vi har bedt om, at planterne ved den overdækkede terrasse foran fælleshuset blev 
gødet m.m. 
Bordene samme sted bliver olieret 
Der bliver desuden lukket op ud til det lille nye areal, hvor der tidligere var sandkasse. 
Der bliver stillet et par krukker til cigaretskodder op dér og stillet et par borde ud, så 
man også kan sidde der. 

▪ Skellet mellem p-plads/fælleshus og petanque-bane ser ikke godt ud. Vi vil gerne have 
gravet hele krattet op og erstattet det med frugttræer. Det bliver ikke i år, da der først 
skal være økonomi til det. 
Stykket på ulige side ind til Krügerparken bliver også på et tidspunkt gravet op og 
beplantet, når der er økonomi til det. 

▪ Nogle af facaderne rundt omkring er meget grønne. Det er kosmetisk, men ser ikke 
godt ud, så det vil vi også forsøge at se, om der kan findes penge til i budgettet. 



▪ Hoveddørene nogle steder er meget grimme, hvor det er tilfældet bliver de slebet ned 
og ordnet. 

▪ Pyntelisterne på skurene bliver ikke lavet, da det vil være alt for dyrt (+100.000 kr). 
Det kommer i budgettet om en årrække, at de skal skiftes, så vi må leve med dem en 
5-10 år endnu. 

6. Person til at overtage udlejning af fælleshuset 
▪ Ninna overtager foreløbigt. 

7. Nye tiltag her i sommer 
▪ Det er godt nok ikke et helt nyt tiltag længere, men der er sommerfest d. 20. august 

kl. 18 i samarbejde med grundejerforeningen. 

8. Farvel og tak til Ann Berit 
▪ Ann Berit flytter til juli, så Anni som er suppleant overtager pladsen i bestyrelsen. 
 Vi siger tak til Ann Berit for den gode indsats. 

9. Evt 
▪ De elektriske plæneklippere er ved at være færdige. Der bliver ikke købt nye, når de 

ikke kan mere – i stedet går vi tilbage til håndskubberne. 
 
▪ Dato for næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 24. august kl. 19.30 

 Vi starter i fælleshuset, så man som beboer ønsker at møde bestyrelsen eller har 
forslag/spørgsmål e.l., så er man velkommen. 


