
Referat af møde i afdelingsbestyrelsen Afdeling 20, 

 21. juni 2017 16-18, på OK centret  

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 Beslutninger 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Opfølgning på referat fra 10. maj 
2017 
Bilag: Afd.-20-Referat-2017-05-10 

 

 

3. Opfølgning fra havevandring  
Bilag: 2017 05 23 referat af 
havevandring - med datoer 
 

Lars laver vejledning til justering af lamper i 
skurerne, og vi lægger det på hjemmesiden. 
Vi skal holde øje med, at hvis lyspullerterne 
skal skiftes, skal vi sørge for at få indflydelse 
på den nye udformning. 
NT skriver til PS om, at en medarbejder fra 
Buus giver udtryk for, at der ikke skiftes døde 
hækplanter og udgåede træer. 
På afdelingsmødet fortæller vi beboerne, at 
de skal holde øje med, at deres hækplanter 
bliver skiftet, hvis de er døde. 
Vi følger op på havevandringen til efteråret, 
så vi ser at tingene bliver udført. 

4. Behandling af ansøgninger om 
haveudvidelser 
- Ansøgning fra 37 D- 2 meter 
Bilag: Mails indkommet 
 

Godkendt. 
Nt sender mail til Jacob. 

5. Henvendelse fra en bekymret 
beboer i 37 D 
Bilag: Mails indkommet 

Drude har svaret Jacob. 

6. Halvtag (forslag til det ordinære 
afdelingsmøde i september): Eva og 
Lars fremlægger 
 
 

Vi laver et forslag der indeholder klausul om 
at Afdelingsbestyrelsen skal godkende 
projektet, samt modtage en kopi af 
regningen. Der udarbejdes en tegning med 
indkøbsliste. Forslaget behandles på Afd.-
mødet. Lars snakker med Henrik. 

7. Hegn (forslag til det ordinære 
afdelingsmøde i september): Drude 
og Trolle fremlægger   

Vi får en tegning på hegn, med beskrivelse af 
materialer og indkøbeliste. Der er enighed om 
et 1 på 2 hegn højden 160 cm og 150 i 

mailto:thysser1@gmail.com


 dybden. 
Vi laver flere forslag om pligt/mulighed til at 
opsætte hegn, og beslutter en rækkefølge for 
forslagene så det mest vidtgående kommer 
først. 
Lars snakker med Henrik. 

8. Bord-bænkesæt, udsigtsbænke og 
skraldespande - beslutning 
  
 

Der forslag om et kvadratisk sæt med bænke 
på alle fire sider, med fliser under. Bænkene 
fæstes, så de ikke kan flyttes. 
Skraldespande placeres ved bænkesættet og i 
ydersiden af området. Drude snakker med Per 
om indkøb ect. 

9. Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

Internettet virker dårligt. Drude snakker med 
Thomas Simonsen fra hovedbestyrelsen om vi 
kan skifte leverandør, og hvor hurtigt. 

10. Kommende møder 
JULI møde-fri 
August – hvornår mødes vi? 
September (før det ordinære 
afdelingsmøde) 
September Ordinært afdelingsmøde 
Oktober  
November 
December 

 
 
9. august. 
Vi sigter på 25-26-27 sep. til afdelingsmøde. 
Vi forhører Tom N om han vil være dirigent.  
Drude skriver til Hanne ang. mødedato, og 
kontakter Tom, når mødedatoen er kendt. 
 
 

11. Evt.  
 

Vi bør lave en aftale med ejeren af 
Østerkringelvej 2C om hullet i hækken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


