
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd 44 d. 24. juni 2019 

Til stede: Keld, Grete, Marianne, Hanne 

Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. valg af mødesekretær 

3. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. siden sidst i hhv. afd 44 og grundejerforeningen 

5. sager til behandling 

6. næste møde 

7. eventuelt 

Referat: 

Ad.1: Grete 

Ad.2: Hanne 

Ad.3: referatet er godkendt 

Ad.4: der er fortsat problemer med overholdelse af ordensreglerne, f.eks. meget larmende adfærd 

og lemfældig omgang med affald.  

Også færdselsreglerne overtrædes, bl.a. ved at køre den ’forkerte’ vej rundt i rundkørslen 

eller parkere langs kantstenen i uafmærkede båse, i indkørselen til rundkørslen eller inde i 

selve rundkørslen. Dette til trods for, at der er ledige parkeringspladser at finde i området. 

 Grete og Keld refererer fra Ordinært repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 23. maj 

2019. 

 Hanne oplyser, at Grundejerforeningen har tilkøbt en ekstra lugning under den nyplantede 

hæk langs det faste hegn, og at der her i foråret er blevet klippet græs 3 gange pr 2 uger. 

Tilfredshed med kvaliteten af pasningen af de grønne områder. 

Derimod finder vi ikke pasningen af de befæstede arealer tilfredsstillende, og der er rettet 

henvendelse til gartnerfirmaet desangående. 

Ad.5: Efter at Keld havde skrevet til domi om affaldsproblemerne, herunder at hjemmeplejen 

anvender vores containere, selv om det er en beboer i ejerforeningen, de besøger, har domi 

kontaktet ledelsen af hjemmeplejen og besvaret Kelds henvendelse med angivelse af en 

person og et telefonnummer, vi selv kan kontakte. Vi drøfter, om det nu er helt korrekt 

herved at gøre os i afdelingsbestyrelsen til sagsbehandlere. Vi mener det ikke og beslutter at 

rette henvendelse til domi igen, hvis hjemmeplejens brug af vore containere fortsætter. Lige 

nu ser problemet ud til at være afhjulpet. 



 Enkelte beboere udøver voldsom og langvarig larmende adfærd udendørs i godt vejr – oftest 

i weekends og på helligdage. Herved føler andre beboere sig så generede, at de ikke kan 

bruge deres haver og må holde vinduer og døre lukkede. Vi drøfter igen, hvordan man får 

beboere til at overholde ordensreglerne eller ’blot’ udvise lidt hensyn til naboerne. Keld vil 

kontakte domi herom. 

 Vi drøfter også, hvordan det skal gribes an, hvis man skal have beboerne til at overholde 

færdselsreglerne. 

Ad.6: næste møde holdes d. 15. august hos Grete. 

Ad.7: intet 

 

Referent: Hanne 


