
Referat af bestyrelsesmøde den 5. maj 2022 
Deltagere Jacob, Anne-Mette og supp. Inger-Lise og Eva 
Afbud fra Sanne. 

1) Gennemgang af referat fra sidste møde 
Generel status fra formand 

a. Jacob opfordrer hovedbestyrelsen til at informere om ændringer der vedrører vores afdeling,  
    eks: at Marianne flyttes til en anden afdeling, robotplæneklippere…. 

b.    Vi skal have malet det sorte træværk i år (sikkert efter sommerferien) 
2) Evt. 

a. Eva forslår at få fjernet noget hæk ved enkelte p-pladser. Jacob tager det med på 
havevandringen.  220505 - Opgaven er overgivet til Sanne og Eva deltager også. 
 

Dagens dagsorden: 
3) Handicapparkering 

a. Efter henvendelse fra en beboer med handicap vil vi opfordre, via Facebook gruppen, til at 
Handicap pladserne kun bruges af personer med handicapskilt. Anne-Mette skriver i gruppen. 

4) Brug af fælleshus 
a. Jacob har fået flere klager/henvendelser om brugen af fælleshuset, især ved udlejning i 

hverdagene. Viceværterne er også meget generet i at udføre deres arbejde. 
Vi skal have skriftlige klager. 
Forslag om at lokalet kun lånes i hverdagene til stille arrangementer og til weekendleje kan 
nøglen fredag kl. 14 og lokalet må indtages kl. 15. Der SKAL tages hensyn til naboerne i forhold 
til støj/larm. Sedlen med ”Regler for leje og lån af fælleshuset” skal revideres og godkendes på 
afdelingsmødet i september. Eva reviderer seddel og kontakter Per. 

5) Skt. Hans 
a. Dato. 23/6 kl. 19.30. Eva laver opslag til skabene med div. informationer. Anne-Mette kontakter 

Preben vedr. båltale. Eva taler med Per om bålet. 
6) Ændring i bestyrelsen 

a. Jacob vil gerne udtræde af bestyrelsen. Eva indtræder i bestyrelsen. Eva er tovholder. 
b. Eva kontakter adm. om der kan laves en MobilePay konto til afdelingen. Eva får kasse og nøgler 

af Jacob 
7) Evt. 

a. Folder – Eva - får den på hjemmesiden  
b. Gåture – vi spørger på afdelingsmødet om der er interesse for arrangementer vi skal afholde. 
c. Dagsordner til best. Møde – forslag til punkter 2 uger før og endelig dagsorden 1 uge før 

Næste afd. Bestyrelses møde den 25/8. Formodentlig afdelingsmøde i september 
 
Ref. Eva 


