
Bestyrelsesmøde 11.05.2021 

Referat: 

Fremmødte: Peter, Ulla og Heidi 

 

DEMENTI : Der er skrevet til flere beboere om haveudvidelser som skal trækkes tilbage til oprindelig skel. Vi 

gør opmærksom på at vi som bestyrelse IKKE på noget tidspunkt er eller har været involveret i denne sag, 

det er en beslutning fra driften og Grundejerforeningen. Alle henvendelser vedr dette skal rettes til 

boligforeningens kontor. 

Gårdvandring: 

Årets gårdvandring står for døren. 

Selskabslokale 284: 

Udlejning af selskabslokale 284 overtages af Peter Staub på mobil 51352351 

Beplantning etableres til område ved nyt hegn  

Fælleshus: 

Vi får sat hylder op til højtalere i gildesal. 

Rengøringsskab indrettes  

Der indkøbes nye bord/bænkesæt til terrassen ved fælleshuset 

Stakittet ved terrassen ved fælleshuset bliver malet med hjælp fra tirsdagsklubben.  Tak til dem ! 

Tirsdagsklubben er kommet op at køre igen, fordi vi nu må være 25 mennesker samlet indendørs 

Toffen er åben for nye medlemskaber igen, men vi holder fast i restriktionerne således, at man skal booke 

tid før træning 

Stor legeplads: 

Vi har fået en del henvendelser fra beboere, der klager over støj fra den store legeplads og vi tænker lidt 

over hvordan vi kan være behjælpelige med at løse problemet. 

Vi opfordrer til, at man tager en snak med sine børn om hvordan man tager hensyn til andre. 

Det gælder også støj fra glade skrigende børn, der hopper på trampolin, hvilket kan være livsbekræftende i 

små doser, men en stor mundfuld at skulle kapere over flere timer. 

Vi opfordrer generelt til, at man udviser hensyn til sine naboer, således alle kan holde til at sidde og nyde 

udelivet i deres have. 

Sommerfest: 

Vi udsætter sommerfesten til august eftersom der ikke er mere end 24 timer i døgnet og vi simpelthen ikke 

har haft tid til at for stablet en ordentlig fest på benene. Skulle der være nogen som gerne giver en 

hjælpende hånd til festen skal de være velkomne til at skrive til bestyrelsen på Pstaub222@gmail.com 


