
Referat af bestyrelsesmøde afd. 14 Egholmparken 
d. 6. december 2019 Kl. 13.30 

 

Til stede var: Lena Hoffmann, Martin Hoffmann, Marianne Frøslee, Marianne Riisgaard, Claus 

Laursen, Heidi Olsen 

Fraværende: Helle Kastrup 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt uden spørgsmål 

• Siden sidst v/formanden 

Lena, Martin og Heidi deltog d. 28.11.19 i Hovedbestyrelsens informationsmøde på Malling 

Kro. 

De arbejder bl.a. med de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som FN har opstillet. Det 

betød blandt andet at vi havde en lille gruppe opgave med brainstorming af grønne tiltag. 

Der kom rigtig mange gode forslag op og hovedbestyrelsen vil gennemgå dem og arbejde 

videre med projektet. 

I. De arbejder også med at få mange flere opgaver ud i licitation, så vi kan få bedre og 

billigere løsninger på forskellige opgaver som: Håndværkere, indkøb af hvidevarer, 

beplantning osv. osv. 

• Bygningsgennemgang 

• Vi mødes d. 23-01-19 med nyansatte John Spælling, for at tale om, hvad i bygninger, 

beplantning og hvad der ellers omgiver os, vi skal kigge på og tage stilling til, hvad der 

skal kigges på og hvornår. 

• Legeplads 

• Siden sidst er der kommet nyt klatrestativ på legepladsen. Det viste sig, at det ikke var 

meget dyrere end at reparere det gamle og forhåbentlig er levetiden så også længere. 

• Opdatering af ordens- og havereglement 

• Et igangværende projekt, vi arbejder videre med. 



• Udlægning af bio-område 

• Vores kreative grønne mand Robert Mortensen har tegnet en skitse over området ved 

indkørslen, hvor vores nyplantede juletræ står. Vi er dog blevet enige om at vi vil have 

et Clara Friis pæretræ i stedet for et æbletræ. 

 

• Beplantning 

• Vi har fået plantet nogle sommerfuglebuske rundt omkring, desværre blev der stjålet et 

allerede den første nat de stod, vi håber det var en engangsforseelse. 

Vi har også fået plantet et par små nuttede juletræer, så vi fremover ikke skal indkøbe et 

fældet træ, hvert år. Billigere og grønnere ;-) 

• Ris og ros  

• Det blev på afdelingsmødet i september bestemt, at vi skal have en Ris/Ros postkasse op 

ved kontoret (nr. 79) det minder Lena driftsafdelingen om. 

• Næste møde 

• Torsdag d. 13.2-20 kl. 18.00 hos Lena og Martin 

• Eventuelt 

• Vi aftaler et møde med teknisk forvaltning angående udestuer 



• Vi afholder et møde med John Løfquist angående tegninger og præcisering af 

overdækkede terrasser. 

Sidst men ikke mindst: 

 

Biler er IKKE tilladt 

på stisystemet og græsplænerne! 

 

 

 

Tak for et godt 2019 og på gensyn i 2020 

 


