
Bestyrelsesmøde Afd. 62 - 21. august 2018 
 

Dagsorden 
 
Tilstede:  Ninna Rasmussen, Helle Munch og Anni Nørgaard 

Udgået: Helle Christophersen og Bent Frederiksen 
 

1. Nyt fra formanden 

2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
3. Løbende sager 

4. Nyt fra beboere 

5.  Evt. 

6. Næste møde 

 
ad.1 På grund af ombygning af vaskeriet, lukkes der fra 11. til 13. september, 

alle dage incl. 
Der vil blive holdt et informationsmøde og demonstration af de nye 

vaskemaskiner og tørretumbler, den 14. september kl. 16.00 i vaskeriet. 
Information om samme, vil blive omdelt af SB. 

 
Grundet denne sommer´s tørke, må vi konstatere, at det nye bed ved 

trekanten har lidt skade. Planterne har ikke nået at slå dybe rødder, så vi 
kan kun krydse fingre for, at noget har overlevet.  

 

Set i lyset af uoverensstemmelser med grundejerforeningen, blev 
sommerfesten desværre ikke til noget i år.   

 
ad.2 Intet nyt. 

 
ad.3 Endelig er der skred i tagvinduerne og arbejdet er påbegyndt i rækken 

over mod skoven i de lige numre. Når arbejdet er færdigt, er det muligt 
at besigtige resultatet i nr. 252. 

 
 Vedr. legepladserne, har vi sidste år indkøbt maling til legeredskaberne. 

Desværre blev 2017 ganske vådt og der blev aldrig malet. Denne 
sommer blev for varm og tør. Vi vil ønske os at dette arbejde bliver gjort, 

og vi indhenter derfor tilbud på istandsættelsen. Hvis nogle beboere har 
overskud, tid og lyst, er de yderst velkomne til at byde ind. 

 

 Intet nyt omkring udendørsvandhaner. 
 

ad.4 Vi har fået 6 forslag fra en beboer: 
1.Evt. cykelstativer ønskes navngivet.  

Bestyrelsen ser ingen grund til at besværliggøre tingene yderligere. 
2. Oprydning i skuret af ting i skuret. 

Hvilke ting? 
3. Stakit findes i cykelskuret som kunne sættes op ved fælleshuset. 

Forslag nedstemt af enig bestyrelse. 



4. Cementrør ved parkeringpladsen ved de lige numre ønskes 

forskønnet. Gerne for bestyrelsen, dog ikke nogen ”ombygning” af 
røret med trækasse omkring el.lignende. Kun beplantning. 

5. Svinglåge omkring affaldsspand foreslås!! Det besværliggør nok 
tømning og med deraf” husslejestigning” til følge. Bestyrelsen 

finder det som en ”dårlig” ide. 
6. Plante ved fælleshus ønskes fjernet, ser ”sølle ud”. Ingen passer 

den.  -Nej, det gør ingen, og ingen har nok lyst til at gøre noget 
ved sagen. Vi har ikke megen pasning af vore arealer i forvejen, så 

det er sikkert bedst, at lade sagen ligge. 
 

ad.5  Intet at bemærke. 
 

ad.6  Besluttes efter årsmødet, mandag, den 24. september 2018 
 

 

Venlig hilsen – vi ses. 
Bestyrelsen i afd. 62 


