
Afdeling 5, referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 1.maj 2019 

Til stede: Kirsten, Lillian, Susanne (suppleant) og Linda. 
 

 

1. Vi diskuterede fordeling af opgaver i bestyrelsen. 
2. Ideer til sociale tiltag: 

Vi aftalte at afholde fælleskaffe på legepladsen søndag d. 19. maj. 
Linda omdeler invitationer til hver husstand.  
Det eneste hver skal tage med er en stol. 
Vi aftalte at vi afholder sommerfest d. 10. eller d. 17. august. 
Vi diskuterede om vi skulle afholde en bustur i stedet for sommerfest som vi plejer, men besluttede at høre beboernes 
mening over fælleskaffen d. 19. maj. 

3. I blomsterkummerne bliver der i år plantet hortensia. 
4. Der er blevet klaget over parkering på vendepladsen øverst på Tværmarksvej. 

Der må kun parkeres på den ene af de tre pladser, nemlig pladsen, som ligger nærmest gangstien ned til tunnelen. De 
to resterende pladser skal altid være ledige til at vende på. Der må heller ikke parkeres på vendepladsen i fællesarealet, 
hvor containeren står, når den er her. Derudover henstilles til, at man ikke parkerer på vejene af hensyn til den øvrige 
trafik, men benytter de fem parkeringspladser ud for vaskehuset og ud for nr. 51, samt pladserne ud for garagerne. 

5. Regnskabet for 2018 er godkendt. 

 

På havevandringen i april blev følgende besluttet med Peter Sørensen: 

 Hos Annie bliver udgået hæk fjernet og der nyplantes. 

 Garageportene males i samme farve som de har nu, og væggene i garagerne pudses op indvendig. 

 Fliserne på den øst-vest vendte gangsti ud for nr. 6-8-51 rettes op. 

 Vi får 2 nye vaskemaskiner, samt ny tørretumbler. 

 Rottespærrer bliver renset halvårligt samtidig med Vejlby Vænges. 

 Der påbegyndes henlæggelser fra 2020 til kloakarbejder til fremtidig adskillelse af spildevand og regnvand. 
Arbejdet skal udføres efter kommunen har udført deres del. Tidshorisonten kender Peter ikke, måske går der 
10 år. 

Ref./Lillian 

 
 
 
 
 
 
 

  


