
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 
12. januar 2022 kl. 16:00-18:00 

 
Deltagere:  
 
Niels Trolle  
Pia Andersen  
Lars Ejby  
Annette Rothmann 
Afbud fra: 
Sofie  
 
 
 
 
Dagsorden Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra 03-11-
2021 

 

 

3. Punkter til behandling 
1. Rensning af ventilationsrør i 

boligerne. Skal der indkaldes til 
ekstraordinært afdelingsøde?  

2. Indkøb af reserve køleskab, ovn 
og kogeplade? 

3. Sandkasse, hvor langt er vi? 
4. Vinterberedskab 
5. Skift af hårde hvidevarer. Skal 

beboerne have indflydelse på 
indkøbet, og skal de kunne 
tilkøbe ekstra kvalitet? 

6. Ukrudt på fællesarealer 
7. Hvor er vores matrikel? 

 
 

 

 
1. Vi sætter rørrensning i gang, med 

efterfølgende justering af ventiler.  
2. Der indkøbes en låne ovn, et låne 

køleskab og en låne kogeplade. 
3. Sofie arbejder videre. 
4. Vinterberedskabet kører ind over 

græsplænen, og beder om at de 
spreder mindre salt, og vi beder 
Anders om at kontakte dem. Vi vil 
have indsigt i kontrakten, og 
anmoder Peter W. om at se den. Vi 
foreslår, at saltsprederen parkeres 
uden for materialegåren, så vi kan 
komme til den som plan B. 

5. Vi foreslår, at man ved udskiftning 
af hårde hvidevarer kan betale 
differencen for at få det man ønsker. 

6. Vi drøfter vedligehold af området på 
gårdvandringen. 

7. Trolle tog Lasse tager et møde med 
Henrik Harmsen, som ejer de 
tilstødende arealer 

 
Faste mødepunkter: 
 

 



  
 

4. Nyhedsbrev – hvornår og hvem  Vi skriver ud om rørrensning. Vi får sat 
gang i Vild med Vilje. Det er vigtigt at man 
skærer pap i stykker før det kommes i 
affaldsbeholderen. 

5. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

Sofie og Pia arrangerer fastelavn 27/-2022 

6. Nye beboere 
 

41 B, 47 A, 39 B 

7. Forslag til kommende møder  
Vi gennemgår mødeplanen, og 
sætter nye tidspunkter på hvor det 
er nødvendigt 
 

10/02 kl 17:00 
10/03 kl 17:00 
09/03 Temadag med afdelingsbestyrelser 
04/05 kl 17:00 
18/05 Generalforsamling 
01/06 kl 17:00 
08/08 kl 16:00 
05/09 kl 16:00 
Ca. 22/09 afd.-møde forsamlingshuset? 
05/10 kl 16:00 Ny afd.bst.  

8.  Evt.  
 

 

 


