
Referat af bestyrelsesmøde d. 10. maj 2022 

Deltagere ved mødet. 
 

Formand Cisse 

Martin 

Tommy 

Niels 

Steen 

Vicevært Keld 

 

1. orientering om nyt medlem af bestyrelsen iht. Susan Schytte 

udtræder med udgangen af april 2022 

- Tommy er 1. suppleant og indtager derfor pladsen i bestyrelsen 

efter Susan er fraflyttet afdelingen. 

 

2. up-date på fjernvarmeprojektet. 

- Det bliver Slagelse Rørsmedeforretning som kommer til at stå for 

udskiftning af fjernvarmerør. Totalgruppen kommer til at stå for 

gravearbejdet. Tidsplanen holder og der forventes opstart af 

gravearbejdet 1. juni 2022. Varighed af projektet er sat til ca. 4 

mdr. 

På trods af, at vi i pressen kan læse om stigende priser på 

materialer og mangel på samme, er det lykkedes os at holde 

budgettet således, at det der ikke kommer merudgift med deraf 

huslejestigning. 

 

3. Nyt fra viceværterne. 

- Viceværtmedhjælper Camilla nåede at være her en uge, men blev 

taget fra grundet en langtidssygemelding i anden afdeling som 

hun skulle dække. 



- Ny praktikant med kommer og skal være medhjælper i ca. 6 uger. 

- Materialepladsen ved viceværterne er ved at blive etableret og 

der vil blive sat mandskabsvogne op. Der må påregnes placering 

af materialer i terræn i forbindelse med gravearbejdet. 

- Der er flere steder i afdelingen plantet sommerblomster. Der er 

sat paradisæbletræer. Planen er at der ligeledes bliver etableret 

paradisæbletræer ved Orevej, når gravearbejdet er overstået. 

- Der har været inspektion af baghaver, hvor der at der er blevet 

ordnet en masse småopgaver som rens af tagrender, notering af 

punkterede ruder osv.  

- Der henstilles til, at beboerne husker at rense op under 

plankeværk mod stierne, da det ikke er muligt at gasbrænde 

grundet brandfare. 

 

4. opfølgning på hjertestarter fra Steen. 

- Chancen for at få en hjertestarter via trygfonden vurderes ikke 

realistisk at søge, da der uddeles meget få stk. pr år.  

- Falck har et tilbud på hjertestarter som undersøges nærmere 

inden der træffes afgørelse om køb.  

- Det er bestyrelsens ønske, at der etableres hjertestarter i 

afdelingen. 

 

5. nyhedsbrev 

- Cisse laver nyhedsbrev. Der vil fremadrettet blive givet nyheder og 

opdateringer fra bestyrelsen via facebookgruppen ”nabo hjælp 

Hørvænget, græsvænget på ore”. 

 

6. div. 

- Ang. Post Nord pakkeboks. Denne ønskes etableret i forbindelse 

med viceværternes skur, da det forventes at generere en del 

trafik, som vi ikke ønsker kommer beboerne til gene. 



- Steen og Martin undersøger priser og muligheder for forplejning i 

forbindelse med ønsket om en beboerfest i efteråret, når 

fjernvarmeprojektet er afsluttet.  

 

7. dato for nyt møde 

ultimo juli, nærmere dato følger. 

 

Referat gennemlæst og godkendt. 

Bestyrelsen afd. 14. 


