
Bestyrelse afd 14 | REFERAT D. 10-04-19 

Mødedato |Tidspunkt | 19:00 | Mødested Hørvænget 26  

Møde indkaldt af Mette 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Formidler Mette 

Referent Cisse 

Tidtager  
 

Deltagere 

Mette 

Cisse 

Bjarne 

Suzi 

Susan 

EMNER PÅ DAGSORDENEN 
1. nyt fra viceværterne, og administration velkommen til Keld 

2. evaluering af markvandring 

3. seneste up date på ny måling af varmeforbrug. 

4. gennemgang og valg af forslag til ny beplantning på parkeringsplads. 

5.  næste møde 

6. eventuelt. 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Administrationen: Keld deltager ikke, da han holder 

ferie. 

 

Dato for regnskabsmøde: Der er forslag til dato fra 

Lars d. fredag den 26. april. 2019 kl. 14, hvilket 

bestyrelsen byder ind på. Mette giver Lars besked. 

Kommunen har givet tilladelse til, at der kan sættes 

45 køkkener op i afd. Ved fraflytning efter behov.  

Keld har henvendt sig til Susan ang. Nyt skilt ved 

indkørsel til Hørvænget. Der bør kunne ses 

husnumre og vejvisning til vicevært/skrald osv.  

Keld Hansen 10. april 2019 

   

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Administration | Oplægsholder Mette/Susan 

Ang. Nyt skilt drøftes dette og der besluttes, at Keld står for bestilling af nyt skilt, hvor det fremgår 

anvisning til viceværtkontor og husnumre.  

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Evaluering af markvandring Mette Dato | tidspunkt 

Varmemålere Oplægsholderens navn Dato | tidspunkt 



Side 2 

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Markvandringen | Oplægsholder Navn 

Der er ved markvandring kommet en masse gode input til mulige løsninger. Især Keld har en god 

indsigt i grøn beplantning. Der er drøftet ønsker for de små pladser. Alternativ hæk til tornehækken i 

græsvænget. Der er efter markvandringen blevet placeret bord/sænkesæt på den lille plads med 

gyngestativet i Hørvænget. 

Suz og Susan vil drøfte med Lars Lykkeby om muligheden for en ekstraordinær generalforsamling i 

forbindelse med parkeringspladsen/beplantningen. For en evt. frem skynding. 

 

Varmemålere: 

Der er ikke kommet mere nyt fra Boligselskabet, bestyrelsen rykker denne 

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

beplantning Oplægsholderens navn Dato | tidspunkt 

Emne 2 Oplægsholderens navn Dato | tidspunkt 

Tildelt tid | Tid | Emne på dagsordenen Beplantning | Oplægsholder Navn 

Det er besluttet af bestyrelsen, at der ønskes følgende beplantningstyper; Spiræa og dværgsyren til 

bedene med et paradisæbler træ i midten. 

Konklusion Mette sender bestyrelsens ønske til Lars Rosgaard. 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Ny mødedato  Dato | tidspunkt 

Det aftales, at der afholdes bestyrelsesmøde onsdag 

d. 12. juni 2019 kl. 19, Hørvænget 26. 

 Dato | tidspunkt 

   

   

   

 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Evt.  Dato | tidspunkt 

  Dato | tidspunkt 

Forslag til ændring af ordensreglementet.  

Der udarbejdes forslag til nye tekster med hensyn til 

Farver og type af forhavehegn samt skelhegn.  

Mulighed for ændring af farvekombinationen af 

træværket indenfor egen gårdhave (dette omhandler 

kun træværket på facaderne og IKKE indersiden af 

hegnet).  

  



Side 3 

Handlingspunkter Ansvarshavende Tidsfrist 

Dog med de allerede eksisterende 3 farver, grøn – 

hvid – sort. 

   

   

 


