
Referat fra bestyrelse møde d. 25/10 – 2021 

Tilstede.  
Gi9e, Anne9e, Søren, Sigurd, Vicky  
Referent. Sigurd 

• Dagsorden 
Godkendt 

• Repræsentantskab   
Blev valgt Sigurd. Søren. Gi9e & Anne9e som suppleant  

• Affaldsposer 
Uddeling af affaldsposer vil finde sted  
Onsdag D. 17. november kl 17:00 – 18:00 & Søndag D. 21. November Kl. 10:00 – 11:00  
Er du forhindret i aTentning af poser. Send gerne din nabo som kan tage nogle med hjem 
Vl dig  

• Skiltning  
Der blev snakket om et skilt der henviser Vl gæsteparkering Vl fælleshuset. Da der lige er 
opsat nye skilte, bliver den foreløbigt udsat 
Alle numre skilte skiXes løbene som der kommer penge Vl det.  
De eksisterende nummerskilte klippes fri fra hække så de bedre kan aflæses.  

• Beskæring af hække og træer  
Hæk og krat ved nogle af blokkene mod marken vil der blive ind hentet Vlbud på at 
forbedre arealet. For at sikre en mere langsigtet løsning. 
Mange af bøgehækkene i Engskovbakken er ved at blive for bredde. Der arbejdes videre 
med at finde en smartere løsning for at få smallere hække   

• Haver 
Der vil blive uddelt en opfordring Vl beboerne om at få beskåret/klippet høje træer og 
beplantning ned som der er Vl gene for andre beboer.  
Der arbejdes videre med forslag Vl afdelingsmødet om træer og beplantning i egen have  
Der skal være mere fokus på haverne og istandsæ9else her af ved fraflytnings syn 

• Gæsteværelse  
Erica har spurgt ind Vl indkøb af nye dyer og hovedpuder Vl gæsteværelse  
det var der enighed om at hun skulle købe 

• Beplantning  
Der er i Vdligere bestyrelse indhent Vlbud på at få arealerne ved de gamle legepladser 
mellem blokkene Vl at fremstå pænere. Tilbuddet er nu modtaget og der undersøges 
muligheder i forhold Vl prisoverslaget  



Referat fra bestyrelse møde d. 25/10 – 2021 

• Banko  
Gi9e og Anne9e vil arbejde videre med at planlægge et angement Vl et budget på max 
5000kr 

• Facebook Gruppen 
Bestyrelsen har overtaget Facebook gruppen Engskovbakken 8541  
Der arbejdes videre på næste bestyrelsesmøde med gruppen.  

• Nyt Fra Almen-bo 
Almen - Bo aTolder weekendtur Vl Tivoli friheden dato vil snarest udkomme på 
hjemmesiden  

• Næste bestyrelsesmøde  
D. 29/11-2021


