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Dokument nummer: 

D2020-018643 
 

Dato 
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Mødedato: 
 

5. maj 2020 18.30 
 

Mødested: 
 

Lille fælleshus 

 
Til stede: 
 

Annet David, Preben Bjørn, Charlotte Jeppesen, 
Morten Rosenvold Villadsen, Helen Rasouli 
(referant) 

Afbud: 
 

 

Næste møde: 
 

2. juni 2020 

Fordelt til:  
 
 

Dagsorden 
 

 

 
1. Opfølgning træværk med Thor 

2. Godkendelse dagsorden 
3. Godkendelse referat 
4. Regler fælleshuse 
5. Opfølgning økonomi v/ Preben 

6. Græsslåning med de grønne teams 
7. Legeplads 
8. Container med jord 

9. Beboerhenvendelser og opfølgning klager: 
10. Eventuelt 

 

Dagsordenen blev tilpasset, således at punkt 1 kunne gennemgås med Thor, som 

kun var med i starten af mødet. 

1. Opfølgning træværk med Thor 

Preben og Thor aftaler, at Preben deltager i gennemgang med Tim, Thor og Fritz 
på vinduer og så tager de træværksgennemgangen samtidig. 

 

2. Godkendelse dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse referat 
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Referat godkendt 

 

4. Regler fælleshuse 

Fritz skal sørge for at dele den ud ved udlejning og vi tager den på hjemmesiden. 

Preben viser den til Fritz 

 

5. Opfølgning økonomi v/ Preben 

Der er et underforbrug i forhold til budget, som vi skal have indhentet. Det er der-
for vigtigt at de arbejder som er aftalt sættes i gang. 

 

6. Græsslåning med de grønne teams 

Få navnet på den person som står for græsslåningsteamet. Morten kontakter ved-
kommende som sidder med. Spørg ind til robotgræsslåmaskine. 

 

7. Legeplads  

Udvalget arbejder stadig på at få en legeplads kommer. Morten tager fat i Thor for 
at få gang i legepladsen. 

 

8. Container med jord 

Vi vil gerne have jord som tidligere år. Bestyrelsen henstiller derfor til, at ejen-
domsservice bestiller containeren med det samme. 

 

9. Beboerhenvendelser og opfølgning klager: 

Beboerhenvendelse vedr. hegn ved det lille fælleshus op mod beboeren i nr. 147. 

Formålet var at give læ foran fælleshuset. Bestyrelsen godkendte at hegnet bliver 
lavet, dog må højden fra haven i nr. 147 max. være 180 cm og beboerne i nr. 147 
skal godkende at hegnet laves. Beboeren i nr. 147 har efterfølgende godkendt heg-

net. 

 

10. Eventuelt 

N/A 

 

 


