
Bestyrelsesmøde i afd. 45 
 
Dato: Tirsdag 2. februar 2021. Mødet blev afholdt som et virtuelt møde. 
 
Deltagere: Julie, Louise, Helle, Karina 
Fraværende:  Gabriella, Lene 
Referent: Helle 
 
Agenda: 
 
1) Valg af ordstyrer. 
2) Valg af referent. 
3) Opfølgning på punkter fra sidste møde 
4) Planlægning af fastelavn 
5) Evt.  
 
1) Valg af ordstyrer 
 
Julie blev valgt til ordstyrer. 
 
2) Valg af referent 
 
Helle blev valgt til referent. 
 
3) Opfølgning på punkter fra sidste møde: 
 
Nye billeder af Veilgårdsparken til velkomstbrev: Julie efterspørger nye billeder hos Domi. 
Der indkøbes flasker til at følge velkomstbrevet til nye beboere. Julie forespørger hos sin 
forbindelse. 
 
Ind- og udflytninger: Julie modtager besked fra Domi om ind- og indflytninger, som hun fremover 
videresender til resten af bestyrelsen. 
 
Intet nyt om handicapparkeringerne. 
  
Hvem betaler for klipning af græsset foran villaerne, er det grundejerforeningen?  
Det tages op ved næste møde med grundejerforeningen. 
 
 
4) Planlægning af fastelavn 
 
Det planlagte fastelavnsarrangement aflyses på grund af Coronarestriktionerne. Julie skriver 
besked på Facebook om aflysningen. 
 
5) Evt 
 
Saltning og snerydning er ofte først sket op ad dagen fra Domis side, Louise har klaget. 
 
Flere beboere har efterlyst mere lys ved dørene. Sagen har tidligere været fremført for Domi.  
Julie kontakter Domi for at høre om status og muligheder.  
 
Fælles haveredskaber i skuret sættes frem fra 1. april, og der laves et opslag på Facebook-siden, 
hvor der også gøres opmærksom på den fælles arbejdsdag i maj. 
 
Sidste år havde nogle beboere problemer med hvepse. Hvad gøres der i år? 
 



Louise efterlyste mapper til bestyrelsesmaterialet, de kan evt. gå i arv til nye medlemmer. Hvis det 
er et generelt ønske indkøbes der til hele bestyrelsen. Helle undersøger.  
 
Bestyrelsens printer hentes hos Helene og står fremover hos Julie.  
 
Samarbejde med Grundejerforeningen: 
Sagen med flytning af boldbanderne tages op igen. Forslag til støjfri indhegning ønskes + 
etablering af yderligere en boldbane på græsarealet mellem husene.  
 
Julie understregede ifm. samarbejdet med Grundejerforeningen, at vores vedtægter er skrappere 
end Grundejerforeningens, og vi kan derfor oftest ikke tage større beslutninger på stedet, som 
Grundejerforeningen oftest ønsker, men skal konsultere Domi først og kan derfor først svare dagen 
efter. Store ting skal besluttes på en generalforsamling. 
  
 
Næste møde:  Afholdes tirsdag 13. april 2021, kl. 18.30. 


