
Referat bestyrelsesmøde 26/5 -2020 
 
 

Dagsorden, bestyrelsesmøde den 26/5 

1. godkendelse af referat 
2. forespørgsel om parkering ved lejlighed (se mail) 
3. nyt hegn mellem haverne, hvor der mangler hæk (fra Frank) 
4. hækkene,der skal der laves forslag til nyt i vedtægterne (hækkenes højde og 

tykkelse). 
5. Opfølgning på beslutninger vedr. beplantning, træer ved højen, fældning, skal vi tage 

et check på budgettet. Sklitene ved indkørslerne, Skal de blive stående, sættes lidt 
sammen eller droppes? Planter på den store græsplæne? 

6. udendørs socialt arrangement? 
7. årsrapport, er der noget i den, vi skal forholde os til? 
8. næste møde og afdelingsmøde 
9. evt 

 
Ting, vi også skal omkring før eller senere 
 
 

● Nye lamper 
● budget for sociale arrangementer 
● krukkerne 

 
 
Tilstede:  Christina, Heidi og Trine 
 

1. Referat godkendt 
2. Vi har via administrationen fået en forespørgsel fra en beboer om tilladelse til 

midlertidigt at køre op på fortovet og parkere foran sin egen bolig i forbindelse med et 
helbredsproblem. Det har vi givet grønt lys for. Der kommer en lille skrivelse ud, når 
det bliver aktuelt på daglig basis med en henstilling til os andre om fortsat at benytte 
parkeringspladserne til parkering. 

3. Fra Frank blev vi bedt om at tage stilling til om vi vil have at der opsættes hegn 
mellem haverne, der hvor hækkene ikke kan gro/ikke er groet op. Vi lader 
ejendomsfunktionærerne sætte hegn op, der hvor der ikke er hæk som en midlertidig 
ordning. 

4. Til afdelingsmødet i efteråret vil vi fremkomme med et forslag om at hækkene max 
må være 1.80 cm høje og ikke for brede. + Se om der er behov for et yderligere 
forslag i vedtægterne om at forfhave og baghave skal holdes. 

5. Vi er enige om, at de skilte der står ved indkørslerne kan blive stående. 
På næste års budget, vil vi sætte penge af til at plante japanske kirsebærtræer ved 
“højen” op mod stien. 



Trine hører Frank, om der er penge til at plante tulipaner, der hvor der plantet 
frugttræer. Christina aftaler med Frank, om hun skal plante i betonrøret eller han gør. 
det. 
 

6. Heidi spørger, om vi kan få de penge vi sparer ved sociale arrangementer overført til 
næste år.Vi foreslår mindre sociale arrangementer med bål, snobrød o.lign. udenfor. 
Og finder dage, hvor det kan lade sig gøre ved næste møde, vi spørger Jens, om 
han vil stå for bål, evt. noget vikingeaktivitet. 

7. På næste møde vil vi gennemgå årsrapporten. 
8. Næste møde er den 22/6 kl 19 -20. 

 
 
Vedr. lamper, spørger Christina Frank om muligheden for at få en 
lampe-repræsentant herud. 
 

 
 

 


