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SIDEN SIDST 

a. Efter flere overvejelser er vi blevet enige om, at vi alligevel ikke anskaffer et fadølsanlæg. 

b. Parkering.  Trods utallige opfordringer er der stadigvæk nogle beboere, som parkerer kassevogne 

forkert. DE SKAL PARKERES ØVERST VED STORSKRALDEPLADSEN. 

c. Træerne ved p pladsen fældes 8. – 9. december, der bliver afspærret nogle p pladser.  

Vi er blevet enige om, at plante et eller to Lindetræer midt på plænen. De er gode for 

biodiversiteten, og får velduftende blomster i løbet af sommeren. 

d. Der er indkøbt Aronia buske og Hjortetrøst, de bliver plantet snarest. 

e. 4 fra bestyrelsen har deltaget i et regnskabskursus ved Finn fra kontoret. Det var meget lærerigt og 

godt at få indsigt i de forskellige konti, poster, henlæggelser og driftsomkostninger. 

f. Fliser, vi afventer undersøgelser om naturstensfliser, og vil gerne drøfte det med den nye driftschef, 

når han bliver ansat. 

g. Vagn Erik orienterede om sin research vedr. solcelletag i bebyggelsen. 

1. JULEMARKED/ JULESTUE SØNDAG D. 4. DECEMBER 

Vi har fordelt opgaverne i forbindelse med planlægningen. 

2. JULEBANKO D. 14. DECEMBER. 

Vi har planlagt bankospil. Hvis nogle vil donere en præmie er de meget velkomne. 

3. FOREBYGGELSE AF INDBRUD 

Freddy har foreslået, at alle døre forsynes med aluminiumslister, så tyven ikke kan brække 

døren op. Han undersøger, hvad det vil koste. 

4. UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER 

Da vaskemaskinerne stadig fungerer fint, har vi besluttet at vente med at anskaffe nye og 

se tiden an. 

5. MUDDERKØKKEN 

Vi har overvejet at anskaffe et mudderkøkken til legepladsen. Et sådant er et godt 

pædagogisk og socialt legeredskab. Men flertallet stemte nej. 

6. FORMANDSMØDE 7. DECEMBER. 

Vi har flg. punkter: 

Hvad gør vi med den nye skraldeordning, som træder i kraft august 2023? Er det os eller 

administrationen, der skal udtænke planer for placering af skraldespandene? 

Solceller, hvor langt er hovedbestyrelsen kommet i deres research? Og hvad tænker de 

andre afdelinger. 

Hvornår starter den nye driftschef? 

Bliver der ansat flere varmemestre, når de nye afdelinger er færdige? 

Græsplænepolitik, er det afdelingen, der beslutter om der skal bruges robotplæneklipper? 

Forventninger til el priser i 2023 

Sikkerhedseftersyn af legepladser, hvornår og hvad koster det? 

Næste møde 12. januar 


