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Jf. Dagsordenen 

 

 

Følgende er blevet besluttet: 

1. Godkendelse af referat fra sid-

ste møde 

• Godkendt uden bemærkninger. 

2. Siden sidst v. formanden • Helle Normann Kastrup er trådt ud af bestyrelsen, da 

hun fraflytter afdelingen d. 1. marts. Vi fortsætter 

med kun en suppleant frem til afdelingsmødet. 

• Der har siden sidste bestyrelsesmøde været 2 fraflyt-

ninger. 

• Reglementet er blevet opdateret med beslutninger fra 

afdelingsmødet. 

3. Bygningsgennemgang • Der er blevet plantet sommerfuglebuske rundt om-

kring i afdelingen. Den første nat blev der stjålet en  

og nogle andre er blevet udskiftet til større modeller. 

• I 2020 skal elastiske fuger efterses og udskiftes ved 

behov. Arbejdet forventes at starte i marts. 

• Som forsøg er der plantet naurhæk ved nr. 25. De 

næste 2 år vil der derfor ikke blive udskiftet hække, 

så vi har tid til at se, hvordan det udvikler sig. 

• Udskiftning af skure er udsat i 15 år. 

• Der afsættes i budgettet et passende beløb til ud-

skiftning af stakitter i 2023. Der sigtes på vedligehol-

delsesfrit materiale. 

4. Udestuer/overdækkede terras-

ser 

• DOMI Bolig arbejder videre med tegninger inkl. plexi-

glas til overdækkede terrasser. 

• De vil også undersøge udestuer nærmere. Bl.a. hvor 

mange der kan opsættes før udbygningsgrænsen for 

vores matrikel rammes. 

5. Hegn der ikke lever op til for-

skrifterne 

• Vi skal have styr på, hvilke hegn der er givet tilladel-

se til, men som ikke er lavet efter de tegninger der 

nu foreligger. Samtidig er der flere steder, hvor hegn 

er opsat og hækken bibeholdt og det må man ikke. 

6. Åbent hus ved bestyrelsesmø-

der 

• Frem over vil der være mulighed for at tale med be-

styrelsen den første ½ time ved vores møder. Dato 

for næste møde står nederst på siden. Alle er vel-

komne også selv om det blot er for at hilse på. 

7. Emner til budgetmøde • Der skal afsættes de nødvendige midler til udlægning 

af bio-områder, samt stakitter 

 Evt. • Ingen emner 

 

 

Næste møde: Torsdag d. 23 april 2020 kl. 13.30 hos Marianne Frøslee i nr. 156  


