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Referat af bestyrelsesmøde den 05.04.2022 
Tilstede: Birthe, Kisser, Hanne, Irene og Mette 

Fraværende: Claus 

Referent: Mette 

1. Nyt fra administrationen 
Birthe har holdt indledende møde med Inspektøren og projektledelse om vinduer. 
Der kommer information om videre forløb når vi ved mere 

2. Nyt fra Claus 
udsættes til næste møde da Claus ikke var tilstede 

3. Planlægge arbejdsdage i kælderen 
Der kommer en beskrivelse af, hvad vi tænker med kælderen, samt en invitation til to hyggelige 
arbejdslørdage hhv d. 27.august og d. 3.september fra kl 9.30-14 incl. morgenmad og let frokost. 
Man kan melde sig til en eller to dage. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

4. Opfølgning af regler for husdyrhold 
Vi har endnu ikke fået svar fra Almenbo vedrørende dette 

5. Blomsterbede. 
Vi har været ved at kigge på, hvor vi kan lave ’Vild med vilje’, det vil sige, vi sår vilde blomster for at 
øge biodiversiteten, gøre noget godt for miljøet, insekter, sommerfuglene. Vi foreslår, at det bliver 
langs fodboldbanen på begge langsider, samt for enden af parkeringspladsen, ved siden af 
affaldspladsen. 
Det ene af højbedene på den lille legeplads er allerede sået til med vilde blomster. 
Vi vælger ikke flere områder i år, da nogle af vores grønne områder midlertidigt skal bruges til 
opbevaring af byggematerialer/vinduer, når udskiftningen af vinduer kommer i gang, forhåbentlig 
til august. Der skal bruges grønne områder til det, så der ikke optages p-pladser. 

6. Evt. 
-Træterrassen på den store legeplads under birketræet, er nu ved at blive bygget. Der bliver opsat 
to højbede i forbindelse med terrassen, som dem på den lille legeplads.  
-Hegnet omkring affaldspladsen er blevet forlænget med et stykke, der skærmer for de blå 
affaldstønder til bl.a. LEDpærer og spraydåser . 
-Der husstandsomdeles tilmelding til udflugten d. 24.april til besættelsesmuseet 
____________________________________________________________________ 

Næste møde d. 03.05.2022 kl. 19,00 

Alle er velkomne den første halve time af mødet 

Dagsorden: 

1. Nyt fra administrationen 
2. Nyt fra Claus 
3. Brainstorm til råderetskatalog 
4. Opfølgning af regler for husdyrhold 
5. Sommerudflugt 
6. Evt.  


