
Referat fra bestyrelsesmøde i afdelingsbestyrelse Veilgårdsparken 45 
d. 21.januar 2022 

 
 
 
Dagsorden (mødet blev rykket pga. corona):  
 
1. Valg af ordstyrer og referent  
2. Opfølgning fra sidste møde 
3. Vedligeholdelses opgaver for 2022 
4. Områdegennemgang  
5. Fastelavn  
6. Indkomne forslag fra beboerne  
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
Referat 
 

1. Ordstyrer Karina, referent Gabriela 
2. Opfølgninger: 

El-stander vi venter på svar fra projektafdelingen 
Nyt sand i sandkassen - bliver skiftet til foråret 
Andet sandkasseoverdække vi venter på svar fra legepladsansvarlig  

3. Vedligeholdelse: Skodder på bygningerne skal olieres 
4. Områdegennemgang: 

- Kompost. Ved revidering af planer viste det sig, at det bliver for stor en udgift med 
etablering og tømning, som ikke helt betale sig for vores lille afdeling med små haver 
➡ i stedet vil vi prøve i år med en mindre container stillet i marts, maj, juli, 
september/oktober en uge ad gangen. Beboerne bliver informeret på FB sider, vi foretage 
løbende opfølgning og evt. justeringer 
- Skråninger - det plantes vilde blomster  
- Anlægge fliser flere steder hvor det giver praktisk mening:  

. ved indkørslen, langs fortovet ved lamper, så der kan slås med græsslåmaskine  

. små striber ved 2værelses huse 
- afdelingens oversigtskiltet flyttes til indgangen ved 3- og 4værelses huse, med lys på 
begge sider af skiltet (snarest), samt fjernes de to lys langs indgangsstien (stien bliver 
dækken af lampen på skiltet) 
- Hæk udvides ved de store træer ved legepladsen ud mod parkeringspladsen (beskytte 
træer og gør vedligeholdelse af græs nemmere) 

5. Fastelavn - med hensyn til udvikling af corona smittesituation tør vi ikke rigtig planlægge 
støre arrangement, samt tror vi ikke det vil være så stor tilslutning. 
Bestyrelse laver kaffebord med fastelavnsboller udenfor d. 27.2.  kl. 13. 
Opfordring til børnefamilier, hvis der er nogen, der gerne vil arrangere mere, kontakt 
bestyrelse ift. anskaffelse af tønde m.m. 

6. Ingen indkomne forslag  
7. Eventuelt: Det store telt i skuret er muggen, Gabriela snakker med Grundejerforeningen 

om at den skal smides ud (vi har brug for hjælp til det - trailer) og om vi evt. sammen kan 
købe små pavilloner til låns i stedet. 
Oprydning i skuret - vi aftale tid.  
 

8. Næste møde 17.3.2022 kl.10 


