
Beslutningsreferat møde i afdelingsbestyrelsen 14. november 2016  
Kl. 19.00-21.00 
 
Deltagere:  
Drude Katrine Jørgensen Egå Mosevej 35 G   drudejorgen@yahoo.dk 
Lars Sejr Mulvad  Egå Mosevej 41 F   larssf@hotmail.com 
Niels Trolle   Egå Mosevej 41 A   niels@trolle.com 
Eva Thystrup   Egå Mosevej 37 E   thysser1@gmail.com 
 
Fraværende: 
Tom Petersen   Egå Mosevej 35 D   tompetersen@live.dk 
 
 

1. Hilse på hinanden – kort om os selv og egen placering på ”bestyrelses-landkortet” (Er vi mest 
interesseret i hæk og stier, eller sociale arrangementer eller lidt af det hele) 
 

2. Referat fra afdelingsmøde – hvad vil og kan vi kigge på? Og med hvilken prioritering? 
Bestyrelsen beslutter sig for at arbejde med følgende ting og med følgende prioriteter 

1. Udvidelse af haver til skur og fliser, samt friarealer. Hvad er muligt og 
hvor.  

2. Havelåge: retningslinjer for højde, bredde, træsort farve 
3. Opsætning af drivhus: retningslinjer for højde, kvm. mv. 
4. Opsætning af markise: retningslinjer for bredde, dybde, farve 
5. Retningslinjer for hæk og beplantning  

Derudover diskuterede bestyrelsen, dog uden punkterne blev prioriteret: 

- Ordensreglement: Hvad gør vi med trailere? Skal de sidestilles med reglerne om 
campingvogne? 

- Haveaffald: folks egen hovedpine, fast ordning eller en fæles container to uger omkring skt. 
Hans 

- Petanque bane: Trolle tager en snak med plejehjemmet der har en bane. De kunne værre 
interesseret i lidt gæster forlyder det .  

   
3. Møder i afdelingsbestyrelsen – hvor, og hvor ofte – herunder årshjul for bestyrelsesarbejdet. 

Næstformand: Lars Sejr Fjord 
Formand og Referent: Drude Katrine Jørgensen   
Kasser: Niels Trolle 
 
Træffetid 4 gange om året. Første onsdag i kvartalet. Dette iværksættes dog først i det nye år.  
Beboerne kan mellem træffetider henvende sig pr. mail eller med en seddel til enhver af 
bestyrelsesmedlemmerne.    
Der er møde ca. en gang hver 4. uge. Ferie-tider undtaget.    
 

4. Møde med Bjarne Vissing  
Drude samler spørgsmålene der er dukket op på nærværende mødet og booker møde med BV.  
 



5. Kommunikation fra afdelingsbestyrelsen til beboere – Hjemmeside, sociale medier (facebook), 
nyhedsbrev. Hvor meget vil og kan vi? 
 
Bestyrelsen beslutter at kommunikere via hjemmesiden.  
https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-20/ 
Drude melder sig til at bygge siden op og vedligeholde den.  
 
På sigt vil det være fint med et nyhedsbrev.  
 

6. Træffetid – vil vi det og hvis ja i hvilken form? 
Se pkt. 3. samt forretningsorden.  
 

7. Evt.  
 

https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-20/

