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Stævnen den 15. juli 2018 

 
Til stede: Anita, Michael, Yvonne, Lidia, Jack 
Afbud: Pernille 
Referent: Michael 
 

1. Valg af mødeleder 
Jack 

  
2. Opfølgning fra sidst 

Der er lavet dræn ud for nr. 73, så nu skal vi bare have noget vand, så 
vi kan se om det har hjulpet. 

  
3. Økonomimøde 16. maj 

Afdelingsbestyrelsens beretning. Anita har lavet udkast. Det blev 
gennemgået. 

  
4. Beboerinformation 

Der sendes ikke infobrev ud i denne omgang. Vi har en beretning for 
året der er gået, der kommer ud i stedet for. 
Skab til infobreve sidder for højt oppe. Man skal være høj for at læse de 
øverste skrivelser. 
Der er ikke plads nok, når vi kommer med infobrev på 3 sider og referat 
på 2 sider. 

  
5. Orientering fra Boliggården / formanden 

På sidste bestyrelsesmøde deltog Benny og Rebecca. Det skete på 
baggrund af en skrivelse vi havde lavet til Boliggården og 
Landsbyggefonden omkring den ny opdagede skimmel og manglende 
informationer i forbindelse med helhedsplanen. 
Vi glemte desværre at få dette med i vores sidste referat. 

   
6. Beboerhenvendelser 

Blev gennemgået 
  

7. GF 
Sidste møde blev aflyst på grund af sygdom. Nyt møde aftalt til mandag 
den 6. august. 

  
8. Nyt fra følgegruppe 

Næste møde er torsdag den 21. juni 
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9. Helhedsplanen 
Underpap ligger forskellige veje. Michael har kontaktet Søren Sommer 
og fået at vide at det vidste han da ikke noget om. 
Legepladsen er lukket. Søren Sommer siger at det er Boliggården der 
har besluttet det, og så noget med et el-skab. 
Begge dele undersøges. 

  
10. Parkering 

Ulrik er ved at lave en ny tegning med alle p-pladser. Her er de ny 
pladser med der bliver etableret, og der er kommet numre på pladserne 
på ”stamvejen” 

  
11. Nyt fra ejendomsmestrene 

Placering af containere på mellemste stikvej, lige numre. 
  

12. Næste bestyrelsesmøde 
Forslag: Onsdag den 30. maj kl. 18.00 
Forplejning: Anita 

  
13. Evt. 

 


