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Møde indkaldt af Mette 

Mødetype Afd. bestyrelsesmøde 

Formidler  

Referent Cisse 

Tidtager  
 

Mette 

Bjarne 

Cisse 

Suzi 

Susan 

Per 

 

EMNER PÅ DAGSORDENEN 

 

1. nyt fra administrationen 

2. nyt fra viceværterne 

3. parkeringsplads 2-. behandling, og drøftelse af to forslag 

4. evaluering afd ny skraldeordning, hvad fungerer og hvad fungerer ikke? Hvad kan vi 

gøre for at afhjælpe dette? 

5. markvandring (5.april kl.16) hvad vil vi vise og sætte fokus på? 

6. næste møde april 19 

7. eventuelt. 

Emne på dagsordenen Nyt fra Administrationen  | Oplægsholder Mette 

Lars Rostgaard er ved at være sat ind i de forskellige procedurer.  

Per stopper som vicevært. 

Havrevænget og Kornvængets kloakprojekt er ved at være halvvejs. 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

   

   

Emne på dagsordenen Nyt fra viceværten | Oplægsholder Per 

Der er bestilt 4 nye container, 2 til pap/papir og 2 til plastik/metal. Disse containere kommer til at stå i 

Hørvænget i enden mod Græsvænget. 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

   

   



Side 2 

Emne på dagsordenen parkeringsplads 2-. behandling| Oplægsholder Mette 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Møde mellem formand Mette og Lars Rostgaard, 

hvor der er kommet frem til 2 muligheder i forhold 

til parkeringspladsen. 

1. løsning; 2 ekstra nye bump og 5 blomsterbede 

4x4 meter. Laves i to etaper. Der vil blive rettet 

fliser på de mest kritiske steder. Træerne i 

”rundkørslen” bevares. Træerne i Græsvænget 

fjernes. Billigste indhentet pris er 866.000 kr. 

2. løsning; 5 blomsterkasser i stedet for 

blomsterbede. Prisen er ikke modtaget, men der 

forventes en mindre merudgift ift. Retning af alle 

fliser i afdelingen. 

 

Vi afventer de sidste priser og der afholdes derefter 3. 

behandling ved næste møde. 

Per undersøger merpris for renovering af bed i 

græsvænget i forbindelse med renovering af øvrigt 

område.  

  

   

 

Emne på dagsordenen evaluering afd ny skraldeordning , | Oplægsholder Per 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

De store containere bliver tømt hver 14. dag om 

tirsdagen.  

Der skal undersøges hvad prisforskellen vil være på, 

om hvert enkelt lejemål har sin egen private 

skraldeløsning kontra nuværende løsning. Per tager 

kontakt til Lars Rostgaard for afklaring af dette. 

Der vil, fremadrettet blive lavet stikprøvekontroller 

af fyldte skraldespande af afhentende skraldemænd, 

hvilket kan give en henstilling af renovationsfirmaet. 

Retter man sig ikke efter denne henstilling, kan 

konsekvensen blive, at skraldespanden ikke tømmes 

og beboeren selv afholder udgift for tømning. 

 

  

 

 

  



Side 3 

 

 

 

Emne på dagsordenen markvandring (Fredag d.5.april kl.16) | Oplægsholder Åbent 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

   

Lars Rostgaard ser gerne, at bestyrelsen gør sig nogle 

tanker om hvilke fokusområder som bør fremhæves 

forud for hans deltagelse i markvandringen. Der skal 

derfor laves en struktureret liste til dagen. 

Listen samskrives senest 1. april. 2019. 

Hver især af bestyrelsesmedlemmerne har selv 

ansvaret for at orientere sig. 

 

 

  

 

 

 

Emne på dagsordenen Eventuelt | Oplægsholder Åbent 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

   

Der er indkommet et brev fra Preben Thorkildsen, 

græsvænget 11, hvor han spørger ind til opdatering 

på forslaget om nye målere på radiatorer. 

Der er anmodet tidligere om dette hos 

boligforeningen og der tages derfor igen kontakt for 

yderligere oplysninger. 

 

Formanden beder bestyrelsen orientere sig i 

”grønspættebogen”, da der er kommet ændringer. 

 

 

  

 

 



Side 4 

 

 

Emne på dagsordenen Næste møde | Oplægsholder Åbent 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

   

Markvandring 5. april. 

Næste møde afholdes onsdag d. 10. april 2019 kl. 19-21 

 


