
 

Referat af bestyrelsesmøde 30. august 2021 

 

 

 

 

Deltagere: Rikke, have 46, Steffen, have 35, John, have 20, Per, have 32, Victor, have 49 og Anna Louise, 

have 34 (ref.) Afbud:  Signe, have 30 

 

Åbent referat 

Asfalt: 

Vores asfalt er medtaget flere steder, og det er især slemt på den bagerste havegang mod nord.  

Vi har haft besøg af et asfaltfirma, som har været foreningen igennem, og som vil komme med et bud på, 

hvordan vi får repareret skaderne og forebygget yderligere. Da det bliver en omkostningstung opgave, 

tages der flere tilbud.  

 

Arbejdsdage: 

Der skal laves nyt hegn mellem 44 og fælles plads, og der skal lægges bump.  

Det gamle hegn skal pilles ned, og stolperne graves op – og så skal der støbes nye. Derfor indkaldes til to 

dage: Lørdag 2. den oktober og søndag 3. oktober. Begge dage klokken 10. Der bliver brug for folk, der kan 

grave og save og hamre mv. Man behøver ikke deltage begge dage.  

Der kommer er særskilt indkaldelse, når vi nærmer os, og Victor laver Facebook-opslag.  

John indkøber bump til midtergangen og reservedele til bumpet på første gang.  

 

Probo: 

Vi har via vores administrationsselskab, Øens, adgang til et elektronisk system, som hedder Probo. 

Bestyrelsen ønsker, at dette for fremtiden skal indeholde alle vores dokumenter og bruges til al 

kommunikation i foreningen – herunder udsendelse af referater og nyhedsbreve mv.  

Dette både fordi det vil spare meget tid, og fordi vi dermed overholder GDPR-lovgivningen fuldt ud. 

Alle beboere får i løbet af efteråret et brev om, hvordan de skal tilmelde sig Probo, og hvordan det 

fungerer.  

Beboere , der er fritaget for digital kommunikation, får naturligvis stadig alting på papir i postkassen.  



 

Ukrudt: 

Alle haver bedes holde stykket mellem deres hæk/hegn og fællesvejen fri for beplantning, og er der 

græs/ukrudt i asfalten skal dette fjernes, da det ødelægger asfalten yderligere!  

 

Fremtidige opgaver for bestyrelsen: 

Revitalisering af vores aktivitetsgrupper, fornyelse af legeplads, planlægning af julearrangement og plan for 

opfriskning af fælleshuset.  

 

Bestyrelsesmøder:  

Der vil fortsat være bestyrelsesmøde den sidste mandag i måneden. Førstkommende møde bliver den 27. 

september.  Der er åbent for beboere fra klokken 18.30 til 19.00 hvis man har spørgsmål, vil se sin 

havemappe eller lignende.  

 

 


