
Referat afd.best.møde 11.06.2020 

Til stede : Dorthe, Vagn Erik, Freddy, Kurt, Anne Sofie 

Referent : Anne Sofie 

1. Haveudvidelse 

Beboeren i nr. 178 har spurgt, om hun må udvide haven ud til Tværmarksvej. 

Det har hun fået lov til. Dog må stakittet ikke flyttes, hun skal selv stå for rydning af området samt 

klippe syrenerne ned til alm. højde for hækkene (180 cm.) 

2. Beboerønsker for legepladser og græsarealer. 

En beboer har et ønske om en multibane. Det blev drøftet og vi foreslår, at beboeren kommer med 

et forslag og budget, som skal forelægges på afdelingsmødet i september. Vedkommende er 

velkommen til at lave et legepladsudvalg. Man kan spørge driftschefen Peter Sørensen, om han har 

nogle ideer til etableringen. 

Der er kommet et ønske om en lille rutsjebane til småbørn/babyer. Det blev godkendt af afd. 

bestyrelsen. 

Et ønske om voksenmøbler(bænke og stole med ryglæn) på de grønne områder blev der sagt nej til. 

Der er ønske om vilde blomsterarealer på f.eks. P pladsen. Det arbejder vi videre på og forsøger at få 

foredraget Vild med vilje, som blev aflyst pga. Covid 19, på igen. 

3. Vedligeholdelse af gulv. 

Der er en del forvirring, om hvilke gulve og køkkener der er i de forskellige lejligheder, og hvilke regler mht. 

vedligeholdelse. 

I forbindelse med budgetlægning, vil vi gerne have et overblik over hvilken gulvbelægning, der er i de 

forskellige lejligheder. Beboerne vil derfor snarest få en skrivelse i postkasserne, hvor i skal krydse af, hvilket 

gulv, der er i jeres lejlighed, og hvordan det er finansieret. 

Husk at aflevere sedlen i et bestyrelsesmedlems postkasse. Info på skrivelsen. 

Blandt de afleverede skrivelser trækkes der lod om en flaske vin/chokolade. 

Vi skal have kigget på vedligeholdelsesreglementet i forhold til gulve. Hvert bestyrelsesmedlem kommer med 

et udkast/forslag/rettelser. 

4. Vi har drøftet budget 2021 forud for mødet med administrationen. 

5. Evt 

Vagn Erik undersøger mulighed for tur til Karlsladen ved Kalø. 

 

 


