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Bestyrelsesmøde – Afdeling 38, Engkærgårds Allé 

10.05.2022 

Møde indkaldt af:  Kristian Clausen 

Deltagere:   Lis Kirk, Claus Holm, Irene Rasmussen, Lone Mortensen og Helle Kastrup 

1. Siden sidst Kristian 

• Beboerhenvendelser 
Charlotte Kruse, 180 A (vi har fået lov at gengive navnet), ønsker beplantning omkring 
fællesarealer i bebyggelsen og på bakken ved petanquebanen. Der skal aftales nærmere med 
gartnere med den overordnede plan. Bestyrelsen bevilliger et aktivitetstilskud til udøvelse. 
Beboerne må gerne deltage og aflevere eventuelle overskydende blomsterløg fra egne haver 
ved 180 A. 
Charlotte ønsker også nogle af stenene lagt tilbage på de oprindelige pladser for at mindske 
trafikken i afdelingen. Kristian tager en snak med gartnerne. 

• Ny bestyrelse 
Kristian er startet som formand og derfor var referentposten ledig. Det blev vedtaget, at 
Kristian fortsætter som referent også. 

• Nye beboere 
I denne måned får vi nye beboere i én lejlighed. Bestyrelsen sørger for en god velkomst til 
afdelingen. 

• Folder 
En velkomstbrochure er udfærdigelse. Den vil blive runddelt til samtlige husstande i 
afdelingen. 
 

2. Økonomi Claus 
• Regnskab – april 2022 

Vi har en sund økonomi. Vi har råd til flere fællesaktiviteter for beboerne. Så der er åbent for 
ideer. 
 

3. Information fra øvrige bestyrelsesmedlemmer  

• Ønske om sønderjysk kagebord 
Der blev fremsat ønske om et beboerarrangement, hvor alle deltagere bager en selvvalgt 
kage. Dog skulle dette koordineres, så vi ikke står med 25 drømmekager.  

• Banko 
Der ønskes banko til efteråret, eventuelt med andre afdelinger i Malling. Der arbejdes videre 
med ideen. 

• Skuret på øverste parkeringsplads  
Skuret på øverste parkering ønskes væk og der stilles forslag til førstkommende 
afdelingsmøde om dette. Flere oplever at store mængder storskrald (køleskabe, madrasser, 
skabe, etc.) stilles i skuret og det er forkert. Storskrald kan afhentes af kommunen eller skal på 
genbrugspladsen på Holmskovvej.  
 

  



4. Eventuelt  
• Afdelingsmødets dato og det manglende skilt 

Kristian undersøger hvornår datoen for afdelingsmødet er i år og hvor det manglende infoskilt 
til øverste parkeringsplads er henne. 
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