
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12.05.2020 - Afdeling 1 Dybbølvej 

 

Tilstedeværende: Maj-Britt, Birgitte, Stine. Michele, Helle, Jannie 

Fraværende: Thomas 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Festudvalg 

2. Havevandring 26. feb. – beskæring af Grenåvej/øvrigt. Ny omgang? 

3. Fællesrum. indretning indkøb. 

4. Vand i kælderen under nr. 8 og 10 

5. Lydmur mod Grenåvej 

6. Sæbedosering i vaskeriet 

7. Facebookgruppe for Dybbølvej - administration 

8. Vaskeri – informationstavle 

9. Vaskeri – opslagstavle 

10. Kælderrum afdelingsbestyrelsen 

11. Nyt gulv opgange i Langhusene og Dobbelthusene. 

12. Bænke  

13. Årsgennemgang ude - Deltagelse? 

14. Terrasser beplantning/opstillinger 

15. Robotplæneklippere 

16. Bebyggelser altaner. 

17. Eventuelt 

18. Næste møde 

 

 

 

1. Festudvalget tages op til september, eller hen over sommeren. 

2. Der laves en ny havevandring. F.eks er træerne ved genbrugspladsen for gamle og udskiftes 

næste år. 

3. Fælleslokalet indretning og indkøb. Der laves forslags til indkøb, der godkendes senere.  

Fælleslokalet kan pt. ikke benyttes. 

4. Vand i kælderen under nr. 8 og 10. Kloakfirma har tilset, og der sal vurderes hvad der skal 

gøres. Der er lavet forbedringer, og forhåbentligt er det ok nu. 

5. Bedre lydmur ud mod Grenåvej. Der skal udfyldes en blanket til Bygge & Miljø, Aarhus 

Kommune. Jannie prøver at finde den. 

6. Sæbedosering i vaskeriet. Det er en dyr løsning, og der arbejdes ikke videre med den.  

MEN det indskærpes kraftigt, at man respekterer den parfume fri zone på vaskemaskine nr. 5 

og tumbler nr. 8. Stine prøver at lave mere tydelig markering. 

7. Facebookgruppe for Dybbølvej. Jannie og Stine er administratorer. 

8. Vaskeri – informationstavle. Jannie laver udkast og fremlægger på næste møde. 

9. Vaskeri – opslagstavle hænges op igen over det store bord. Svend? 

10. Kælderrum – telt, grill mv. flyttes fra nr. 13 og Tranekærparken til rum 9248. Rum 9235 

tømmes for cykler mv. og der skal øvrige opbevaring være. 

11. Der indhentes tilbud på udskiftning i linoleum i opgange Langhusene og Dobbelthusene. 

12. Bænke – der er lavet en del om i forbindelse med renoveringen. Sagen er undersøgt ved 

byggeprojektledelsen, og der er ikke sparet nogen bænke væk. Det er vedtaget af haveudvalget. 

Der skal vedtages et forslag på afdelingsmødet, hvis der skal laves noget om, da det er 

forbundet med udgifter at lave om. 



13. Årsgennemgang udearealer?? Der er planter/træer der er gået ud i forbindelse med 

renoveringen, både nye og gamle. Der mangler genetablering af træer ved affaldsøen ved 

Dobbelthusene. 

14. Terrasser beplantning/opstillinger. Bestyrelsen skal godkende beplantninger/opstillinger 

plantekasser mv. Bestyrelsen opfordrer til at komme med forslag til forskønnelse. 

15. Robotplæneklippere. Afdelingsbestyrelsen er ikke taget med på råd, men det er sandsynligvis en 

besparelse. Der står dog i hovedbestyrelsens referat d. 3/3-20, at det skal ske i dialog med 

afdelingsbestyrelserne.  

16. Bebyggelser altaner – Vi ser tiden an og vurdere om der skal laves tilføjelser til reglementet.  

17. Eventuelt.  

1. Gul maling på parkeringspladsen. Skulptur sættes på plads. Den er ved nr. 14. Buske ved 

genbrugspladsen. Flagstang sættes på plads. Peter/Svend kontaktes. 

 

18. Næste møde onsdag d. 17. juni kl. 17. 

 

Bestyrelsesmøderne holdes i fælleslokalet under 1A. 


