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Referat fra bestyrelsesmøde i Veilgårdsparken, afdeling 45  

onsdag den 18. maj kl. 16.00 
 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Opfølgning af aftaler med DOMI Bolig 

3. Opgaver i afdelingen 

4. Container til haveaffald 

5. Arbejdsdag med oprydning i skur 

6. Forslag fra beboer 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Karina er ordstyrer og Lene er referent 

2. Karina kontakter DOMI Bolig idet de ikke har fulgt op på de opgaver vi har aftalt med dem. 

Det er opgaver som: 

- Nyt sand i sandkassen 

- Vedligeholdelse af træværk på husene 

- El-ladestander 

- Beplantning og fliser 

- Oprydning af cykler i cykelskur. 

3. Der kommer container til haveaffald igen først i juni. Vi sætter en seddel op i glasskabet  og 

skriver på Facebook, når vi kender den nøjagtige dato. 

4. På sidste møde aftalte vi at indkøbe en parasol og parasolfod til opsætning ved hyggehjørnet 

ved skuret. Da vi er blevet i tvivl om det vil blive brugt venter vi med dette indkøb. 

Telt: 

Vi ejer et stort telt som ligger i skuret. Teltet er både tungt og jordslået og vi påtænker at skaffe os 

af med det.  

Hvis nogen har indvendinger mod dette bedes de kontakte Lene på 

Lene_nicolaisen@mail.dk – senest den 6. juni 2022. 
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Haveredskaber: 

Vi har en del haveredskaber til udlån. Redskaberne står i cykelskuret. Vi laver en liste og hænger 

op i glasskabet således at man som beboer let kan få overblik over disse. 

Vi får den elektriske hækklipper smurt så den er klar til sæsonen. 

Referater: 

Beboerne vil fremover også få referatet fra vores møder i deres mailbox. 

5. Vi holder arbejdssøndag den 26. juni fra 11 til 13 med kaffe og kage. 

Vi skal ha ryddet op i skuret. Vi bestiller storskrald til træstykker, saltsække, andet affald og evt. 

teltet. 

6. Vi har fået et forslag fra en beboer om at der sættes skilte op om at parkering i området kun er 

for afdelingens beboer og deres gæster. 

7. Eventuelt. Det er intet under dette punkt. 

8. Næste møde er endnu ikke planlagt, men bliver engang i august. 

  

 
 
 
 
 


