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Bestyrelsesmøde d. 25. november 2021 

Afdeling 14, Egholmparken 
Til stede er: Lena, Marianne, Mikkel, Malene, Claus, Birgitte og Heidi 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Godkendt uden indvendinger 

 
2. Havegennemgang 

a. Marianne, Mikkel og Lena deltog sammen med Robert. 

b. Der bliver ændret på diversitetsområdet ved indkørslen, så der bliver 2 ovaler i 

stedet for. Lignende ovaler vil blive placeret rundt omkring, hvor Robert synes det 

passer. 

c. Der etableres flisegang fra grillhytten til parkeringspladsen. 

d. Det store æbletræ ved nr. 73 fældes. 

e. Ved parkeringspladsen ved nr. 100 – 124 står der tit en del vand in over 

belægningen, måske der skal drænes. 

f. Der fældes i alt 7 træer rundt om i afdelingen. 

g. Der etableres en ”fodboldbane” med 2 mini mål, til de helt små i ”den sorte firkant” 

h. Der skal følges op på driftens overtagelse af havesynet, da der absolut ikke sker 

noget som helst. 

i. Robert finder nogle områder rundt omkring til at plante frugtbuske af typer 

børnene kan spise af. 

j. Tale om redskabsskuret ved værkstedet. Når skurene på et tidspunkt skal udskiftes, 

skal det blot rives ned. 

k. For at imødekomme problemer med manglende p-pladser. Kan der etableres nye 

ved indkørslen eller over mod Ankjær (bag nr. 156-164). Der kan også skabes flere 

pladser ved at nedlægge bedene der opdeler parkeringspladserne. Ligeledes kan 

trailer parkeringen flyttes til skraldeøens nuværende plads, når vi på sigt får 

nedsunkne affaldsbeholdere. 

 
3. Foredrag/møde om råderetten 

a. Foredrag om råderetten. Heidi snakker med DOMI Bolig. 

 
4. Hundelort skilte 

a. Vi dropper det lige nu, evt. forslag til afdelingsmøde. 

 
5. Er der tyveriforsikring på robot plæneklipperne? 
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a. Det vides ikke. Heidi finder ud af det. 

 
6. Er skraldespand mellem nr. 8 og 10 opsat? 

a. Nej, Lena snakker med Robert. 

 
7. Techem 

a. Vi opfordrer alle til at være meget opmærksomme på deres forbrug i forhold til 

tidligere. Det er ikke så nemt lige at få et andet selskab.  

 
8. Skimmelsvamp 

a. Hovedbestyrelsen må foretage sig et eller andet, Lena snakker med Frederik. 

 
9. Elektronisk tilmelding til afdelingsmøder 

a. Heidi snakker med DOMI Bolig. 

 
10. Bærbar til bestyrelsen 

a. Lena kigger på det. 

 
11. Infomøde repræsentantskabet 9/12-21 

a. Mikkel, Marianne og Birgitte deltager. 

 
12. Lys ved ladestander 

a. Der mangler belysning, så man kan se ladestanderens nummer. Lena mailer John 

Spælling. 

 
13. Møde for nye bestyrelsesmedlemmer 

a. Mikkel var afsted. Mødet gik i fisk, så der bliver lavet et nyt, Birgitte vil gerne med. 

 
14. Eventuelt 

a. Kan der opsættes en lampe mere på gavlen af nr. 116. Lena mailer John Spælling. 

 
Næste møde 10. februar 2022, kl. 17.00 hos Marianne i nr. 156 
 
 
 


