
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 04.11.2020 kl. 18.30 - Afdeling 1 Dybbølvej 
 
Tilstedeværende: Michele, Jette, Jannie 
Fraværende: Stine, Helle, Kirsten 
 
 
Dagsorden: 

 

1. Fest udvalg. 
2. Renovering trappebelægning i Langhusene og Dobbelthusene. Hvad er status? 
3. På Afdelingsmødet fremkom sager der skal arbejdes videre med: 

Stofa og Danske Kabel TV. aftaler udløber d. 31/12-2023. Evt. opsigelse skal ske 1/12-
2022. Kan man få andre udbydere? 
Evt. nyhedsbrev ang. klapvogne i cykelskure. 
Udvalg ang. bænke - vandring. 
Revidering havereglement til næste afdelingsmøde. 

4. Flagstang ved dobbelthusene. 
5. Nye træer og fældning af gamle. 
6. Fast mødedag 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
 

1. Fest udvalget tages forhåbentlig op til foråret/sommer. 
2. Tilbud er modtaget i administrationen, og der laves 4 opgange der trænger mest i 2021. 

Derefter laves 4 pr. år i 2022 og 2023. 
3. Emner fra Afdelingsmødet: 

a. Kontrakter findes frem og gennemgås. Der mangler opgradering Dansk Kabel 
TV. 

b. Aftaler udløber 31/12-2023. Der skal følges op på installeret udstyr.  
c. Opslag til cykelskur ang. barnevogne og lign. henvisning til cykel kælder?  
d. Jannie laver forslag og Stine laminerer. 
e. Bænkevandring laves til foråret, og når alt forhåbentligt er færdigt, så vi kan se 

det samlede resultat inden der tages beslutninger. (Pavilloner) 
f. Revidering af havereglement inden næste afdelingsmøde sept. 2021. (Stine) 
g. Trafikforhold tages op på næste møde. 

4. Flagstang genopsættes ved dobbelthusene. Helle snakker med Svend. 
5. Nye træer og fældning af gamle bliver lavet i november. 
6. Vi fortsætter med den 2. onsdag i måneden kl. 18.30. 
7. Eventuelt. 

Opstart strikkeklub og Scrap aftener og evt. workshop efter Corona. 
Michele finder pris på dartskive/pile til fælleslokalet. 

8. Næste møde d. 9. december kl. 18.30. 
  
Ønsker man at møde bestyrelsen vil det være en go ide at tjekke med bestyrelsen om 
mødet bliver på den fastsatte dato. Vi er ind i mellem nødt til at flytte datoen med kort 
varsel. Vi prøver fremover at holde møde den 2. onsdag i hver måned kl. 18.30. 
 
Bestyrelsesmøderne holdes i fælleslokalet under 1A. 


