
 

Referat fra bestyrelsesmøde i afd 44 d. 30. januar 2019 

Til stede: Grete, Marianne, Hanne 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af mødesekretær 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Hvad er der sket i afd 44 siden sidst 

5. Hvad er der sket i grundejerforeningen siden sidst 

6. Beboernes respekt for færdselsreglerne 

7. Fordeling af opgaver 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

Referat 

Ad. 1: Grete 

Ad. 2: Hanne 

Ad. 3: Referat fra sidste møde d. 21. august 2018 godkendes 

Ad. 4: a) Der har været repræsentantskabsmøde i begyndelsen af december, og 

Grete og Hanne deltog. 

b) Vi har holdt møde med Preben Jacobsen, direktør i domi, for at få råd 

til, hvordan vi kan håndtere problemer mht parkering og med affald i 

Moselunden. 

Parkering: nogle af beboerne parkerer langs fortovskanten, 

hvor det ikke er tilladt. Der parkeres også ofte i indkørslen til 

eller inde i rundkørslen. Og dette sker, selv om der er ledige 

pladser – flest langs de ulige numre. 



Det blev aftalt med Preben, at domi skriver til alle beboere og 

indskærper ordens- og færdselsreglerne. Dette er sket, og nu 

holder vi øje med, om det har hjulpet. 

Affald: igennem længere tid har hjemmeplejen, som besøger 

beboere i ejerboligerne, smidt affald i afd 44’s containere. I 

løbet af en uge bliver det til anselige mængder – næsten en 

hel containerfuld. 

Det blev aftalt, at Preben kontakter hjemmeplejens ledelse 

og indskærper, at affaldet skal i ejerforeningens containere. 

Vi holder øje med, om det hjælper. 

Ad. 5: Også i grundejerforeningen har der været arbejdet med, hvordan 

parkeringsproblemerne kunne afhjælpes. 

 Der har tillige været holdt møde med gartnerfirmaet, hvor vi gik 

havevandring og fik evalueret arbejdet i 2018. Nogle ting er gjort 

tilfredsstillende, andre har der været, hvad vi kalder startvanskeligheder, 

med. Det aftales, hvordan kvaliteten skal være, og det påregnes, at 

GardenWorks fortsætter med at varetage pasning af de grønne områder 

også i 2019. 

 Der holdes generalforsamling i grundejerforeningen d 27. marts 2019.  

Ad. 6: se under pkt 4 og 5 

Ad. 7: Grete vil måske gerne holde op som formand, men vil gerne fortsætte 

som bestyrelsesmedlem og evt også som kasserer. Vi har derfor behov 

for at om-konstituere os i bestyrelsen og aftaler et snarligt 

bestyrelsesmøde, hvor suppleant Keld Rasmussen deltager. 

Ad. 8: Næste møde: 11. februar kl 19 hos Grete, Nr 44 

Ad. 9: intet 

Hanne Sixhøj 

referent  


