
Bestyrelsesmøde i afd. 45 
 
Dato: Tirsdag 8. juni 2021.  
 
Deltagere: Julie, Louise, Helle, Lene 
Fraværende:  Gabriella, Karina 
Referent: Helle 
 
Agenda: 
 
1) Valg af ordstyrer. 
2) Valg af referent. 
3) Opfølgning på punkter fra sidste møde 
4) Planlægning af sommerhygge i juni 
5) Fordeling af opgaver i bestyrelsen 
6) 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: 
 
P-pladser:  
Er gået i orden, vi har fået lov at flytte rundt, slette den ene handicap-plads og flytte den anden. 
Der bliver etableret 6 p-pladser ud for boligerne. Afventer afstribning og endelig dato for etablering 
fra Jannick. 
 
Billeder fra DOMI: 
Preben ville undersøge, om de havde et arkiv, men der mangler svar.  
John Spelling har meddelt, at der tages nye billeder snarest. 
 
Lys ved hoveddørene 
Der er spurgt hos Domi, vi må gerne selv finde forslag til mulige lamper. 
 
Hvepse: 
Obs, hold øje med hvepsene. Hvor er de, og hvor flyver de hen. Det er ikke et problem lige nu. 
 
Kompostløsning: 
Jannick har meldt tilbage, at den kan være for enden af cykelskuret  
Der er sat 15.000 kr af til etablering, kanterne kan være i beton 
 
Sti mod fællesarealet fra de 2-værelses lejligheder. Ideen er lidt problematisk, da underlaget ikke 
egner sig til en sti. Se evt. i afd. 41 på torvene. Det kunne være kummer, der tilplantes med 
stauder: pris, kummer og planter ca. 15.000. Det udskydes grundet beløbes størrelse. 
 
Banden på fodboldbanen: Den er ikke godkendt, og er ulovligt opført. 
Kan vi komme med alternativer, og hvis de ikke kan godkendes, så skal den pilles ned. 
 
Ifht. Den grønne omstilling – Ved havevandringen blev der set på de smalle stykker med ukrudt, 
skråninger etc. Målet er at få beplantning som er helårligt, og som ikke skal luges. Der kan lægges 
sten på de meget smalle områder. Evt. metalkanter rundt om bedene.  
Jannick står for al drift. John Spelling står for os. 



 
Budgetmøde med Domi ønskes fra bestyrelsen. Louise kontakter Domi og laver en aftale. 
 
 
4) Planlægning af sommerhygge i juni 
 
Fredag den 25. juni, kl. 16.00-17.30 afholdes der sommerhygge for beboerne med  
meloner, vindruer,(kagemand med trøffelbund fra Lagkagehuset – god sommer. (Julie) 
Sodavand (Helle) Termokander til kaffe og the (Helle indkøber) thebreve (Helle) 
 
5) Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 
 
Julie sidder nu i Grundejerforeningen i stedet for Karina, derfor ønskes mødeindkaldelser og 
agenda flyttet.  
Helle overtager mødeindkaldelserne. 
Velkomst til nye beboere ønskes varetaget af den samme, så det ikke falder mellem to stole, når 
der kommer nye beboere. Lene tager opgaven evt. sammen med Karina. 
 
 
 6) Evt.  
 
Spidsspade (drænspade) ønskes indkøbt. 
 
Rod i skuret med loppefund – seddel sættes op med ordensreglement.  
Man skal holde øje med sine ting, og fjerne dem igen, hvis ikke andre har taget dem i løbet af 3 
uger. 
 
Storskrald skal man selv bestille, DOMI henter det nogle gange, og det koster os penge hver gang. 
 
Papcontaineren er ofte overfyldt, gøre beboerne opmærksom på, at store papkasser skal rives i 
små stykker. 
 
Generalforsamling i grundejerforeningen.  
Det var noget rod med deltagelse, hvilket skyldes modstridende opfattelser, derfor var der også et 
medlem med fra organisationsbestyrelsen som opbakning, da det har været et udfordrende 
samarbejde i det senest år, bl.a. grundet forskellige fortolkninger af reglerne om beslutningerne 
ifht. Medlemsfordeling. 
De forslag, som blev stillet af Louise, men var drøftet på havevandring med DOMI, så det var ikke 
Louises egne forslag. 
 
 
Til beboerne: Husk, der er det årlige afdelingsmøde for alle i afdeling 45 i september, hvor man 
kan stille forslag til ændringer i afd. 45. Det er også på dette møde, at der er valg til bestyrelsen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.35. 
 
 
Næste møde:  Afholdes tirsdag 24. august 2021, kl. 18.30. 


