
Bestyrelsesmøde lørdag den 13. Juni 2020
Tilstede Mads, Jes og Pia
Kort gennemgang af årsrapport fra Almenbo samt budget fra vores afdeling
Pia undersøger muligheder for at vi selv indkøber havetraktor eller 
robotplæneklipper, og evt ansætter en efterlønner til udearealer. Hvis det kan 
svare sig, kommer det til afstemning på Afdelingsmøde i september. 
I kan allerede nu begynde at tænke på, om der er noget i vil have med på 
mødet. I hører fra Almenbo når tiden nærmer sig.
Der bliver ligeledes lavet budget på cykelskure
Husk at alle selv har ansvar for at feje sten, tage ukrudt foran hoveddør og på 
terrasse.
Tilbage i december blev jeg informeret om at Miljø og Fødevareministeriet 
ville aflægge besøg og besigtige vores sø i juni måned 2020, jeg har intet 
hørt eller set, måske de er bagud pga Corona. 
Solceller - vi venter i spænding på at de går igang. Lige så snart jeg får en 
dato meldes det ud på vores facebook - Skødstrupbakken afd. 52
Tak til jer der var med til at samle haveborde og dejligt at se at de bliver brugt.
Håber snart at græsset omkring dem vokser. Der har desværre været en 
uheldig episode med en fremmed ung mand, der mente at han skulle afprøve 
sin lighter på bordet. Haverne er kun for os og vores egne gæster.
Nå ja så kom vores havefolk, som vi betaler for at komme og slå græs, lige til 
at køre på kanten af terassen i første have, det er blevet påtalt og de er 
kontaktet og skaden bliver udbedret på deres regning.
Der bliver indkøbt en tavle til vores fællesskur.
Der kommer en sandkasse i første have, den er doneret af nogle søde 
naboer (jeg må ikke skrive navne og hus numre) Tak
Jeg er blevet spurgt til om haverne bliver udvidet, i de boliger der har 
mulighed for det, og svaret er nej. Der blev valgt et haveudvalg til sidste afd 
møde, der skulle undersøge og evt lave budget. Dette er de ikke kommet 
videre med, men jeg kan sige at det bliver alt for dyrt og vil kræve 
huslejeforhøjelse og ifølge tegninger er haverne den størrelse de nu engang 
er. Men bestyrelsen vil gerne lave et nyt haveudvalg, som vil kigge på 
hvordan vores fælles haver kan indrettes til glæde for alle.



Hvem vil gerne være med i dette haveudvalg???
Jeg (Pia) er med og der er en der har meldt sig fra blok 1.
Tænker at vi skal være fire. I kan kontakte mig hvis i har lyst, til at mødes 1-2 
gange i den nærmereste fremtid, da det påtænkes at der skal plantes i 
efteråret.
Hvis du har ønsker eller gode ideer modtages de gerne
Søndag den 28 juni holder vi vores oprydning/hygge/indvielse af flagstang og 
haveborde.
Vi mødes på p pladsen kl 10 og er aktive i ca en time hvor vi derefter disker 
op med drikkevarer, is og lidt snack. 
Der vil også være en kort intro til flagstang, så i selv kan sætte flag op.
I må meget gerne melde tilbage om hvor mange i kommer, enten på facebook 
eller kom forbi mig i nr. 14
Næste møde er hos Pia tirsdag den 18 august 2020
Sommerhilsner fra bestyrelsen


