
Bestyrelsesmøde i afd. 45 
 
Dato: Onsdag 14. april 2021. Mødet blev afholdt som et virtuelt møde. 
 
Deltagere: Julie, Louise, Helle, Karina, Gabriella 
Fraværende:  Lene 
Referent: Helle 
 
Agenda: 
 
1) Valg af ordstyrer. 
2) Valg af referent. 
3) Opfølgning på punkter fra sidste møde 
4) Planlægning af havedag 
5) Bestyrelsens FB-gruppe 
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:  
Det er gået i orden, har fået lov at flytte rundt. Slette den ene handicap-plads og flytte den anden.  
 
Billeder fra DOMI: 
Preben ville undersøge, om de havde et arkiv, men der mangler svar.  
 
Lys ved hoveddørene 
Preben har sagt, at vi skal gå videre med det. Peter er på sagen. 
 
Hvepse: 
Obs, hold øje med hvepsene. Derfor flyttes punktet fra møde til møde.  
Besked kan sendes ud til beboerne via FB og sættes op i opslagsskabet, når problemet opstår. 
 
Kompostløsning: 
Det er godkendt, den rette løsning skal dog findes. Peter har gode ideer. Julie har dialog med 
Peter. Den må dog ikke optage en p-plads. 
 
 
4) Planlægning af havedag 
 
Laves om til hyggedag en fredag i juni – evt. med lidt forplejning. 
 
 
5) Bestyrelsens FB-side 
 
Karina foreslog, at vi skulle vi oplyse lidt mere på bestyrelsens FB-side. Det kunne være 
information om, hvad bestyrelsen har gang i. Fx oplysning om kompost, p-pladser evt.  
 
 
 



 6) Evt.  
 
Havevandring med Domi snarest. Julie laver aftale med Domi. 
 
Der indkøbes flere haveredskaber: rive, bladrive, spade, pælebor, smal spade. Tusch til tavlen. 
Mapper og faneblade 
 
Grundejerforeningen:  
 
Fodboldbanderne på legepladsområdet blev diskuteret, ændringer ønskes. Der må være nogle 
regler, vi kan bruge. Grundejerforeningsmødet og fodboldbanerne blev diskuteret. 
Måske klager fra beboerne kunne hjælpe. 
Preben må ind over afstemningsrettighederne – Louise tager fat i Preben for at tjekke reglerne. 
Formandsposten skal skifte mellem villaejerne, afd. 47 og 45. Formanden har vetoret. 
 
 
Yderligere punkter blev vendt: 
Legepladsinspektion 
Hjertestarter 
Fartdæmpning 
 
Louise spurgte om velkomst til nye beboere kunne være velkomstbrevet og blomster og ikke 
alkohol? Det blev vedtaget. Julie og Gabriella byder de nye beboere velkommen på fredag. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.15. 
 
 
Næste møde:  Afholdes tirsdag 8. juni 2021, kl. 18.30. 


