
REFERAT 

Dato: 15.03.2021 Kl.19.00 Hvor: Jens Fomsgaard 
Ir 

Møde indkaldt af Jens Fomsgaard 

Referent Niels Benny Nielsen 

Deltager Jens Fomsgaard, Christina Stjernholm, Marc Brix-Mignon, Bjarne Bæk, Niels Benny Nielsen 

Fravær 

Kopi Bestyrelsen afd. 9, info@sb.dk, palleskovborg.sb@gmail.com, www.lindevaenget.dk 

Jfbm. saltning i vinterperioderne, bliver der ofte spredt så meget salt, at det kommer langt ind i beboernes indhak ved fordøren. Jens vil 
tage en snak med Lars Bertelsen, og høre om det Ikke er muligt at justerer saltmaskinen på en måde, så det bliver ude på gangarealet. 

Cristina gav en status på mødet med Norlys, som er I gang med at grave ned til fibernet på Lindevænget. Referat er lagt ud på vores nye 
FB-side Lindevængets bestyrelses infoside, så beboerne kan følge med I, hvor langt projektet er nået. 



Omkring vores havehegn har det vist sig at maling især på overliggeren skaller af, hvilket Ikke er kønt. Flere beboer vil gerne have 
malet hegnet, men da dette er meget dyrt, skal der laves en plan ang. havehegn. 

Der skal laves et nyt velkomstbrev til nye beboer, som passer til anno 2021. Det arbejde begynder vi med i bestyrelsen til næste 
mØde den 19.04.2021. Jens deler brochure ud til bestyrelsen, som vi tager udgangspunkt I. 

Fra bestyrelsen deltog Jens, Bjarne og Christina sammen med Lars Bertelsen. Jens gav en kort gennemgang af, hvad man have 
snakket om og referat er sendt på mall til bestyrelse. 

• Vi har også nu fået lavet vores egnen FB-side, Lindevængets bestyrelse infoside, som skal funkgerer som bestyrelsens 
talerør og informationsside. Dette sker for at nå ud t il så mange beboer som muligt og for at få en god og konstruktiv 
dialog om de ting der sker i Lindevænget. 

• Niels vil tage kontakt t il Arne, som i dag lægger opslag Ind på Lindevænget.dk. Arne vil gerne af med opgaven og Niels 
tager over på opgaven. 

Næste mØde bliver mandag den 19.04.2021 kl. 19.00 

Evt. punkter man ønsker vi skaf tage op, kan sendes t il bestyrelsen på mail. 

Dato: 15.03.2021 

Jens Fomsgaard Christina Stjernholm Marc Brix-Mignon 

Niels Benny Nielsen Bjarne Bæk 
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