
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen Afdeling 20 10. maj 2017 16-18, 
hos Trolle   

Deltagere:	
Drude	K.	Jørgensen	 Egå	Mosevej	35	G	 2083	7159	 drudejorgen@yahoo.dk	
Lars	Fjord	 Egå	Mosevej	41	F	 2826	6654	 larssf@hotmail.com	
Niels	Trolle	 Egå	Mosevej	41	A	 3035	5196		 niels@trolle.com	
Eva	Thystrup	 Egå	Mosevej	37	E	 2619	7450	 thysser1@gmail.com	

 

 

Dagsorden Beslutning og opfølgning 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Opfølgning på og fordeling af opgaver 
fra det ekstraordinære afdelingsmøde 

 

Rengøring af affalds containere. Hvor tit, og 
hvordan. Skal de rengøres oftere. Det tages 
op under havevandring. 
Skilt med 43-45 skal flyttes. 
Handikapparkering skilt flyttes. 
Handikapparkering skal have nogle hele fliser. 
Bord og bænkesæt tages op. 

3. Afdelingsbestyrelsens eget domæne 
Skal bestyrelsen have et domæne 
således det er muligt at adresseliste 
liggende i space frem for på en privat 
PC. Det koster 19 kr. Pr måned 

 

Vi afventer, og tager det op om et halvt år. 

4. Behandling af ansøgninger om 
haveudvidelser 
a) Klage over afgørelse: Anette Fredy 
b) Ansøgning fra 37 A – Drude har 

ansøgningen med 
c) Ansøgning fra 33 K – ”så meget 

som muligt” 
d) Ansøgning fra 47 F ”ca. 2 meter” 
e) Ansøgning fra 45 C ”4 meter ud” se 

mail for specifikationer 
 

 
a) Anette Fredy Vi fastholder vores 

afgørelse, angående 1 meter, under 
hensyn til at hækken bevarer det 
oprindelige forløb med hak ved hvert 
hus. 

b) Hanne og Frank Bøjstrup. Ikke 
imødekommet, da der kun godkendes 
flytning mod vest. 

 
c) 33K Godkendt med 1 m mod vest i 

hele længden, og md pligt til at lade 
professionel til at flytte busk en meter 
frem. 

 
d) 47 F Godendt med maks. 2 m mod 

vest i hel længden. 
e) 45 C Godkendt med maks. 2 m i hele 

længden mod vest 
5. Forslag til udkast til regler der ønskes 

tilføjet til ordensreglementet 
Lars og Eva laver oplæg til halvtag til næste 
mødet 20. juni 2017. 



(behandles på det ordinære 
afdelingsmøde i september)  
Da vi skal have gennemarbejdet 
forslag om hegn mellem boliger og 
halvtag bør vi allerede nu sætte 
arbejdet i gang. 

 

Drude og Trolle laver oplæg til hegn og til bord 
og bænkesæt til næste møde 20. juni 2017. 
 

6. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

Opslag til varmemesterkontor opdateres af 
Drude. 
Brev ud ang. Havevandring, og opfordring til 
at indsende e-mails. 
Vi tager punkt om skraldespande til f.eks. 
hundelort tages op. 
Sti mod Øster Kringelvej skal forsøges 
stabileseres.  

7. Kommende møder 
 

Drude laver plan over møder i efteråret. 
 
Tirsdag d. 20. juni 2017 kl 16.00-18.00 
(hos ???) 
JULI møde-fri 
August 
September (før det ordinære 
afdelingsmøde) 

Ordinært afdelingsmøde 
Oktober  
November 

December 
8. Evt.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

	

	


