
Referat afd. 32 bestyrelsesmøde d. 27.04.2020 

 

Tilstede: Gitte, Kirsten, Sigurd, Søren, Tina 

Referent: Tina 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af punkt f under nyt fra afd. 32: Oliering af legeplads. 

2. Nyt fra Almen-Bo 

Almen-Bo er fortsat i nødberedskab frem til d. 10.05.20. 

3. Aktiviteter 

Intet. 

4. Nyt fra afd. 32 

a) Belysning i fælleshus 

I forbindelse med den planlagte bemaling af fælleshuset, som får en lysere og mere neutral 

farve, har vi besluttet at udskifte belysningen i huset. Der vil blive opsat små spots i 

festlokalet og større spots i de øvrige rum. Arbejdet er påbegyndt og vi glæder os til, at det 

igen bliver tid for liv i fælleshuset. 

b) Beplantning/udjævning af areal ved legepladsen 

Vedligeholdelsen af visse områder er til gene og med risiko for arbejdsulykker for 

ejendomsfunktionærerne. Derfor vil der blive beplantet langs stien op til legepladsen og den 

lille knold bag klatrestativet vil blive udjævnet. 

c) Oversigtsskilt 

Vi har besluttet at udskifte oversigtsskiltet ved indkørslen til Engskovbakken. Skiltet vil få en 

mere synlig og tilgængelig placering og vil blive belyst. 

d) Nyt fra ejendomsfunktionærerne 

1. Adgang til sokler og mure. 

Der vil i forbindelse med kommende vedligeholdelsesarbejde på sokler og mure sendes 

skrivelse ud til beboere, hvor fjernelse af beplantning ved sokler og på mure er nødvendig for 

arbejdets udførelse. 

2. Myrebekæmpelse. 

Da vejret har bragt myrerne tidligere på banen har vi valgt at fremrykke sprøjtning for myrer i 

afdelingen. Der kommer skrivelse ud til beboerne ifm. arbejdet. 

 



e) Beboeransøgning vedr. forhave 

Da ansøgninger vedr. anlæg i forhaver jf. vores husordens reglement skal godkendes af 

administrationen er denne videresendt hertil. 

f) Oliering af legeplads 

Der vil blive indhentet tilbud på oliering af træværk på legepladsen. 

5. Evt. 

Intet. 

6. Næste møde 

Der holdes fortsat ikke planlagte bestyrelsesmøder. Vi tilstræber at klare div. opgaver via 

mail. Har I forhold I ønsker drøftet i bestyrelsen, kan vi kontaktes via mail. 

Punkter til dagsordenen skal indsendes til afdelingens mail: 

Afd.32bestyrelsen@gmail.com. 

 

 


