
 

Opfølgning fra afdelingsmødet – Vedtagne forslag 
  

1.      Afmærkning af parkeringspladser på torvet (Karin Øgir) 
Hvordan får vi det sat i gang? Procedurer?  
 
Hvem betaler? Ole har kontaktet Peter Sørensen og vil gå forbi igen. 
Ole spørger samtidig om opmærkning ved storskrald. 
 
2.       Tydeliggørelse af at hunde ikke er velkomne på de grønne arealer (Karin Øgir) 
Skal vi tale om rammer for skiltning/opslag? – og ellers som pkt. 1  
 
Skal vi brænde en hund ned i asfalten?? Ved garagerne? 
Dispenser til hundeposer? 
Vi skal alle sige det til de folk der kommer og lufter hund at det er vores område. 
Ole undersøger - også om mulighed for dispensere. 
 
3.       Tranekærparken nr. 1 bliver til ikke-rygeropgang (Karin Øgir & Klaus Bjerge) 
Er det formidlet automatisk? 
 
Peter skriver til administrationen at det skal tydeliggøres - hvis det ikke allerede er 
sket - at Tranekærparken 1 er ikke - ryger-opgang 
 
4.       Udskiftning af cykelstativ ud for opgang 21 (Erik Maartensson) 
Som punkt 1  
 
Erik arbejder med sagen 
 
5.       Pallerammehaver (Mitzie Ørnborg 
Er igangsat af initiativgruppen. 
 
Pallerammehaveforeningen holder stiftende møde 5 december  kl 18 i 
aktivitetsrummet i nummer 31 - “hyggeren” hed det engang. Kom selv med et nyt 
navneforslag. Mød op hvis du er interesseret. 
 
6.  Undladelse af sprøjtegift i afdelingen. (Peter Wihlborg) 
Jeg forestiller mig, at vi efterlyser en udfasningsplan og følger op på det. 
 
Peter følger op. Spørger Peter Sørensen om der er sket noget. 
 
7) Opgørelse af lokaler i kælderplanet 
 
Peter Sørensen vil fremsende plantegninger over kælderplanet. Ved skift af 
nøglesystemet er adskillige lokaler som før har været åbne nu aflåst. De vil blive 
tilgængelige når vi finder ud af hvad de skal bruges til i samarbejde med 
administrationen. 
 



 

8)Indsigt i arbejdsbeskrivelse fra rengøringsselskabet 
Astrid vil følge op på det til næste møde. 
 
9) Julehyggearrangement 
 Dato: 9 december kl. 16:00. Astrid, Ole og Karin står for det.  
Erik arbejder også med en udflugt til julemarked i Kiel.  
 
10) Samarbejde  med viceværterne 
Vi vil deltage i et møde indkaldt af Bjarne Wissing d 21 november. 
Citat: “Vi vil gerne indkalde jer til møde onsdag den 21. november kl. 16.30 - 18.00 
om både de foreløbige erfaringer med driftssamarbejdet, og hvad der skal ske 
fremadrettet.”  
 
11) revidering af ordensreglement - går videre til næste måned. 
 
12) udsendelse af breve med vejledende urafstemning om skalsikring. 
Peter tager kontakt til Hanne Østergård fra kontoret med et mål om at sætte en 
afstemning i gang så hurtigt muligt.  
 
13) Vaskepriser. 
Der er utilfredshed med at en vask er steget med tre kroner. Der mangler information 
om funktionaliteten. Man kan reservere en vask på internettet, men det virker ikke 
umiddelbart. 
 
Næste møde 
Fartchikaner og ordensreglement. 
 


