
Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2022 
 

Fremmøde: Alle er mødt 

Dagsorden 

1. Orientering fra kontoret. 

Regnskabsmøde afholdes d. 27.april 2022 

Budgetmøde afholdes d. 8. juni 2022 

Beboermøde afholdes d. 24. august 2022 kl. 18.30 i fælleshuset – info kommer senere 

Bespisning i Fiskebækparken for beboerne, lørdag d. 7. maj 2022 – info kommer senere 

 

2. Nye skraldegårde på parkeringspladsen – afventer stadig 

 

3. Belysning langs vejene bliver skiftet, til mere energi rigtige pærer 

 

4. Angående tage 

Når arbejdet med tagene går i gang, er det blevet beslutte, at der kommer ny loftlem med trappe, 

til alle boligerne.  

 

5. Maling af forsiderne på etape 1, fra nr. 1-45 

Man kan som altid hente maling hos viceværterne, hvis man selv vil male. 

 

6. Nye flisegange bliver påbegyndt. 

Viceværterne har ønsker om, hvilke flisegange der trænger mest.  

 

7. Skibet 

Skibet er i så dårlig stand, at det SKAL kun repareres hvor det er nødvendigt, så det kan blive 

godkendt – og dermed kan bruges af børnene, forsvarligt i 1-2 år endnu. Imellem tiden skal der 

spares op til nyt – en pris på ca. 150-200.000 kr. 

 

8. Gildesalen bliver malet 
Der har været møde om dette d. 17. marts 2022 – hvor Niels Andersen, Formand Hanne Sørensen 
og malerne var til stede. 

 

9. A: Skimmel  
Skimmel i nr. 22 og 42 – SSG har været indover, lejlighederne er blevet tilset d. 14. marts 2022. SSG 
har forlagt hvordan det skal behandles, så det bliver lavet ift. de regler der er.  
 
B: Indgang til vaskeriet 



Der er ønske om et ekstra trappetrin udenfor. Der er beboer som føler at de falder, når de træder 
ud efter at have været på vaskeriet. Dette er sat i værk 
 
C: Ønske om en Miyaki skov 100 kvm. i Fiskebækparken  
Der er penge til at lave en Miyaki skov 100 kvm herude. Der skal tages stilling om, hvor den evt. skal 
være. I denne snak, faldt det på trekanten (legepladsen på ringriddervej) da den ikke bliver brugt. 
Dette vil blive drøftet på næste møde. 

 

10. Opsummering fra møder i afd. 15 
Dette bliver sat på dagsorden til næste møde. 

 

11. Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er d. 5. april 2022 kl. 17 

 

12. Evt. 
Her var der kun et ønske om, at fremtidige bestyrelsesmøder blev om tirsdagen.  

 

Referat 

Vibeke Rasmussen  


