
Bestyrelsesmøde afd. 14 Egholmparken d. 1. marts 2021 

Til stede (online) er: Lena, Marianne, Marianne, Malene, Mikkel, Claus og Heidi 

 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Siden sidst ved formanden 

3. Opfølgning på sidste møde 

4. De grønne områder 

5. Havesyn 

6. Haveaffalds ø 

7. Bygningsgennemgang 

8. Evt. 

 

Referat. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

a. Godkendt uden indsigelser. 

2. Siden sidst ved formanden: 

a. Indflytninger 1, udflytninger 2. 

3. Opfølgning på sidste møde: 

a. Lena har skrevet med NP. Prøvehæk er ca. 1 meter høj og vokser langsomt. Den ser 

forfærdelig ud. Vi giver den til efteråret, hvor vi vil vurdere om dette er den rette hæk. Så er 

prøveperioden på de 2 år gået. 

b. Nye juletræer, pæn størrelse, men som bliver max 2 meter, Lena snakker med Robert. 

Ædelgran. Det koster 4.000 kr. pr. træ pr. år, at få vanding på de nye juletræer. Efter 1 år 

vurderes om der skal et års vanding mere til. Det blev på afd. mødet i sep. 2019 bestemt, at 

vi skulle have 2 træer. 1 ved legepladsen og 1 ved indkørslen til Egholmparken. De har været 

plantet 1 gang, men da de ikke blev vandet regelmæssigt, og det ved legepladsen blev 

væltet flere gang, gik de desværre ud. 

c. Emballage affald afhentes første torsdag i måneden. Hvordan tømmes papir, pap? 

4. De grønne områder: 

a. Der udsættes 8 robot plæneklippere. Der er i øjeblikket gang i at trække strøm til dem. De 

steder robotterne ikke kan komme til, bibeholder vi i første omgang græs. 

b. Der opsættes skraldespand mellem nr. 8 og 10. Måske skal der opsættes flere 

skraldespande, til hundeposer. 

5. Havesyn: 

a. Er ikke længere bestyrelsen, der foretager disse, men vil snareste blive foretaget af DOMI 

Bolig. 

 

 



6. Haveaffalds ø: 

a. Det er blevet efterspurgt om man måske kunne få en ø til haveaffald (som de har i 

Markskellet i Malling). Det vil blive undersøgt, hvad det koster at få lavet en ø til haveaffald, 

samt pris for afhentning af de grønne mænd vs. havecontainer. 

7. Bygningsgennemgang: 

a. Bygningsgennemgang vil blive afholdt d. 11. marts 2021 kl. 13, med John Spælling fra DOMI 

Bolig og 4 fra bestyrelsen. 

8. Evt.: 

a. Der vil blive snakket med afdelingsbestyrelsen på Katrineholmsalle om deres minus 

hundelort skilte har hjulpet. Der er blevet efterspurgt om der kunne komme nogle skilte op.  

Næste møde onsdag d. 17. marts. kl. 19.00 


