
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2018 

 

 

 

 

Mødedeltagere: Ronald Herlitschek (ref.), Lars Meldgaard, Helen Bridge, Tina Hartvig Pedersen, John 

Roued-Cunliffe og Karina Passer.  Fraværende: Anna Louise  

 

Nye beboere:  

Velkommen til nye beboere i have 35, Trine og Steffen, som kom forbi bestyrelsesmødet med deres lille 

datter. De overtager huset 20.7. og blev opfordret til at tegne forsikring for skjulte rør. De får deres 

andelsbevis til næste bestyrelsesmøde, når indskuddet er betalt.  

 

Aktivitetsgrupper: 

Helle, have 3, deltog i en evaluering af opstarten af aktivitetsgrupperne. Helle fortalte, at der er 

udfordringer med at få folk til at møde op. En enkelt beboer har meldt direkte ud, at vedkommende ikke vil 

deltage, mens andre er tilmeldt en gruppe, men møder ikke op, og vender ikke tilbage, når der indkaldes. 

Bestyrelsen takkede Helle for den store indsats, og har hermed overtaget styringen og arbejdet, som Helle 

og Iben påbegyndte. S 

Bestyrtelsen havde en generel snak om grupperne, og om hvordan vi får mere ud af dem. Vi besluttede 

blandt andet, at aktivitetsdage skal meldes ud i god tid til hele foreningen, så andre frivilligt kan deltage, 

eller blot kigge med. Alle skal indbydes – også pensionisterne. 

 

Nyt fra grupperne: 

• Voksengruppen holder møde 28/6, og skal planlægge sommerfesten 1/9. 



• Hus- og vedligeholdelsesgruppen blev opfordret til at kigge på hegn og bænke ved legepladsen. Enkelte 

brædder skal udskiftes, og bænkene males. 

• Den grønne gruppe har luget ved legepladsen. Ronald har indkøbt en ukrudtsbrænder til ukrudtet mellem 

fliserne. Brænderen stilles i skuret. 

• Vi skal indkøbe et par nøgler til vandlåsene, da vi ikke kan finde den der skal hænge i skuret. Karina beder 

om hjælp fra Martin til indkøb. 

• Børnegruppen har fået lov til at indkøbe ny babygynge. Ronald og Lars koordinerer. 

  

Øvrigt: 

Anna Louise, have 34, er gået i gang med at sikre, at vi lever op til den ny EU-persondataforordning. 

 

Næste bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 26. juni. Åbent for henvendelser fra 18.30 til 19.00.  

 


