
Bestyrelsesmøde	d.	9.	marts	2022	kl.	19.00	hos	Bente	
	
Dagsorden	

Godkendelse	af	referat	fra	sidst.		
Referat godkendt. 

Siden	sidst	 	

Regnskab	for	2021	
Regnskab for 2021 så fint ud. Når vi skifter til DEAS d. 1. april, vil det blive gennemgået med dem. 

Beboermøde	d.	27.	februar	
Opsamling: det var koldt! Flere syntes at mødet især formandens indledning var for lang. Det var 
derudover besværligt at skulle gå fra sted til sted og samtidig holde samling på mødet.  

Gartner	
Prøvefelter og græsslåning. Deltagere på beboervandringen syntes, det var en god ide, at vi undlader 
at slå skråninger. De vil kun blive slået én gang i ’22. Vi gør det som et forsøg, og følger udviklingen 
nøje sammen med gartneren. Hvis højt, tørt græs på visse steder kommer til at dominere for meget, 
kan vi bede gartneren slå det.  

Øvrige?	
Tilbud på asfaltarbejde: Ekstern konsulent har givet et tilbud, som vi accepterede, da det var rimeligt 
og under beløbsgrænse for, hvad bestyrelsen selv kan godkende. Arbejdet bør udføres snarest.  

Forberedelse	til	generalforsamling		
Vi skal måske have nogle tovholdere til de emner, vi skal have op til afstemning. Er der noget, vi skal 
spørge DEAS om? 

• Affaldssortering. Affaldsudvalget v. Peter deltog i dette punkt. Formanden har lavet holdt 
telefonisk spørgesession med kommunen og skrevet svarene i et dokument. Opdatering: 
spørgsmål og svar har almen interesse og er derfor publiceret på hjemmesiden. 

Vi vil spørge kommunen, om vi kan få en 240 l beholder på prøve. Vi er glade for, at 
hybridløsningen, som kun kræver 3 fraktioner på affaldsøen, er blevet en mulighed. Den fulde 
løsning med nedgravede affaldsbeholdere skal dog også op til afstemning på generalforsamling, da 
den har været til drøftelse tidligere.  Peter kommer med udkast til mail og forslag med 
overslagspris og placeringer, som vi skal stemme om på generalforsamlingen. Joakim laver kort 
over, hvor 240 liters beholdere kan stå, når de skal tømmes, og bestiller prøvebeholdere, som kan 
præsenteres på en video.  

Teams møde 28. marts kl. 20.00-21.00. Theo indkalder. Opdatering: mødet afholdt og mail afsendt 
til kommunen d. 31. marts om vores forslag og planer for gennemførelse. Kortbilag med 
placeringer til deres godkendelse blev vedhæftet.  

• Vedligeholdelsesplan. John og Bo laver 10-års vedligeholdelsesplan. Udgifter lægges ind i 
budgettet. Gartner har kørt ind i dæksler. John og Bo går tur og tager fotos. 



Henvendelser	til	behandling	
Mail fra en ejer omkring generende katte med opfordring til information til beboerne og ejerne om 
reglerne. Formanden laver et udkast til opslag til hjemmesiden. 

Evt.		
Theo, Joakim, Bente deltager i møde med DEAS på Teams. Opdatering: mødet afholdes d. 21. april kl 
14 

Næste	møde	
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april kl. 19:00 hos Bente  

 

 


