
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 
06 november 2018 kl. 16.30-18.30 

 
Deltagere:  
 
Niels Trolle  
Pia Andersen  
Lars Ejby  
Annette Rothmann 
 
Afbud fra Sofie Astrid Broe 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra august 
2018 

 

Referat sendes til bestyrelsen, der har en 
uge til indsigelser før det lægges på 
hjemmeside. 

3. Opfølgning på Gårdvandring forår 
2018  
1. Belægning ud for 35 G  
2. Kanter ved træer ved række 43 
3. Maling af skure 
4. Fugt i skure 

Nyt punkt Dæksel ved indkørel til stor 
parkeringsplads 

 
 

 
 

1. Stadig ikke lavet, der også et sted 
ved cykelstativ ved bag 33 G 

2. Kanter er repareret 
3. Maling af skure. Der er løbet maling 

ned nogle steder, malingen hænger 
i dråber. 

4. Fugt i skure er ikke løst 
Dæksel ved indkørsel til parkeringsplads 
skal markeres tydeligere. Tre biler er 
blevet skadet. Vi spørger PW 
 

4. Møde med grundejerforeningen. 
Lasse deltog. Bilag 

Godt møde, OK centret tager vedligehold 
af østlig side af stien. 
 

5. Henvendelse fra beboere i 37 B,C,D 
om at de selv ønsker at  skifte hæk 
mod vest til ligusterhæk, og om at 
boligforeningen/afdelingen 
foranstalter jordforbedring, så 
hækken kan gro. 

 
Vedligehold af hækken påhviler beboerne 
selv, og der skal plantes den slags hæk 
der var oprindeligt, i dette tilfælde bøg. 

6. Henvendelse fra Jacob Mygind, 37 
D angående hæk i skel. 

Afdelingens tilbud er, at der opsættes et 
hegn som vedtaget på 
generalforsamlingen, men at beboeren må 
foranstalte hækken flyttet såfremt det 
udføres fagligt forsvarligt. 



7. Udgåede hække pga. manglende 
vand. 

Vedligehold af hække påhviler beboeren 
selv. Sendes ud som nyhedsbrev 

Faste mødepunkter: 
 

8.  Punkter til kommende møder.  
 

Maling af træbeklædning fremrykkes til 
2019. 

9.  Nyhedsbrev – hvornår og 
hvem (punkter: Parkering langs 
stamveje) 

 

Vedligehold af hæk. 
Vi foreslår indkøb af en-to trailer god jord 
fra genbrugspladsen. 
Affald skal kastes i de rigtige 
affaldsbeholdere, og der må ikke stilles 
affald ved siden af beholderene. 
Hækkene er Bøg, Liguster eller Fjeld 
Rebis. 

10.  Nyt fra bestyrelsens 
medlemmer og HUSK at 

 

 

11.  Nye beboere 
 

 

12.  Kommende møder  
 

5/12 kl 16:30 
16/1 kl 16:30 
3/4 kl 16:30 
6/5 kl 17:15 
19/6 kl 16:30 
7/8 kl 16:30 
 

13.  Evt.  
 

 

 


