
Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2021 

Afdeling 14 Egholmparken 

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. Robotplæneklippere  
5. Haveaffald  
6. Reglement (Hegn)   
7. Telt 
8. Parkering 
9. Bilvask   
10. Evt. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Godkendt uden bemærkninger. 

2. Siden sidst ved formanden 
a. 1 udflytning. 
b. 2 indflytninger. 
c. 2 opsigelser pr. 15-7 og 15-9. 
d. Repræsentantskabsmøde er udsat til 15. juni. Mikkel kan ikke deltage, så Claus 

deltager i hans sted.  
3. Opfølgning på sidste møde 

a. Lena har taget kontakt til formanden for Katrineholmsalles bestyrelse, for at høre 
om de har haft effekt af deres hundelorte forbudt skilte. Venter på svar. 

b. Lene er i kontakt med John Spælling med hensyn til et tilbud på opsætning af 
vedligeholdelsesfrit hegn i alle baghaver. 

c. Lena er i kontakt med Jannik angående skraldespand mellem nr. 8 og 10, samt at få 
en ud og se på vores hække.  

4. Robotplæneklippere 
a. Er der monteret tyverialarm i dem? 
b. Opdager man at ledningerne til styring af plæneklipperne ligger ovenpå jorden gives 

besked til driftsafdelingen. 

c. Der bliver tilsyneladende ikke slået græs ved gavlen af nr. 156. Lena tager kontakt 
med driftsafdelingen. 

d. Måske man kunne sætte advarsler på plæneklipperne om at de ikke må løftes.  
5. Haveaffald 

a. Haveaffald må IKKE stilles uden for haven.  
6. Reglement (Hegn)  



a. Der er stadig fejl i teksten omkring hegn, Heidi kontakter administrationen. 
7. Telt 

a. NP prøver at sprede budskabet om at vi har et telt til salg. 

8. Parkering 
a. Der er stadig en del ledige parkeringspladser herude, måske må man gå lidt 

længere, men det skulle være så sundt ☺ 
9. Bilvask 

a. Biler, motorcykler, scootere og knallerter MÅ IKKE VASKES PÅ 
EGHOLMPARKENS OMRÅDE. Nye miljøregler gør det ulovligt at udlede olie i 
kloakken. Dette er også grunden til at vores fælles vaskeplads er lukket. 

b. Heidi taler med DOMI Bolig om en seddel til omdeling, samt en tilføjelse om at man 
ikke må vaske motorkøretøjer på området.  

10. Evt. 
a. Der var i aften ingen punkter under eventuelt. 

 

 


