
12. Aug. 2019, afd. best. Møde afd. 8  
Alle til stede. Ref. astrid. 
 
Pkt. 1. Verserende sager - meddelelser: 
Cykeloprydning: Administrationen har sagt til Astrid, at oprydning begynder, når 
varmemestrene har overstået ferierne. 
 
Pkt. 2. Vinduespudsning i opgangene. De bliver øjensynlig ikke pudset. En beboer har 
spurgt, om ikke det også hører med i aftalen med rengøringsfirmaet. Vi bringer ærindet 
videre til Peter Sørensen og beder om, at det bliver præciseret i aftalen med 
rengøringsfirmaet.Astrid taler med P.S. 
 
Pkt. 3. Der er folk, som opholder sig på institutionen Gadekærets legeplads om aftenen og 
ryger - sandsynligvis både tobak og forbudte stoffer. Farligt for børnene med både skodder 
og andet skidt. Ole tager kontakt med både daginstitutionen og SSP for at tage fat på 
problemløsningen. 
 
Pkt. 4. De grønne områder i et fremtidsperspektiv. Vi taler om, hvordan vi faktisk bør 
omlægge dele af vores grønne områder til mere naturlig biotop, som i høj grad kan passe sig 
selv. Vi kunne invitere en kyndig repræsentant fra organisationen Vild Med Vilje med til et 
møde. Ole tager initiativ til at komme videre med projektet. 
 
Pkt. 5. Kælderrummene. Peter foreslår, at vi indretter de rum, vi kan frigive, til at folk i alle 
lejlighederne kan få et ekstra tremmerum til opbevaring. Bestyrelsen er enige om, at det er 
en god idé at gå videre med. Men at inddrage fryserrummene skal kun kunne ske, hvis det 
vinder tilslutning på afdelingsmødet. Peter udarbejder et beslutningsforslag til 24. Sept. 
 
Pkt. 6. Havemøblerne. Peter W går videre med at få lavet en plan til at bygge trækasser til  
møbler til hyggekrogene.  
 
Pkt. 7. Ordstyrer til afdelingsmødet. Erik forsøger at få fat i Tue Andrès Møller. 
 
Pkt. 8. Garager. En beboer har lejet en garage til sin el-scooter og er klar til at dele lejemålet 
med en anden, som har lignende behov. Vi orienterer om dette på afdelingsmødet 24. Sept., 
og hvis nogen, der læser dette referat, har lyst at dele pladsen med den pågældende 
beboer, kan man henvende sig til bestyrelsen. 
 
Pkt. 9. Forberedelse til afdelingsmødet: Astrid genopstiller ikke. Erik genopstiller. Peter 
genopstiller ikke. Karin og Ole er ikke på valg. - Astrid laver udkast til beretning, som vi 
drøfter den 2. sept. 
 
Pkt. 10. Evt.  
 
 


