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       Referat af bestyrelsesmødet den 22. august 2022  
    
   
 

Deltagere: Rikke, Signe, Victor, Steffen, og Rasmus og Anna Louise (ref.).  Afbud: Per. 
 
Dagsorden: 
1. Orientering - hvad er der sket siden sidst? 
2. Opfølgning på de seneste møder 
3. Arbejdsdag og sommerfest 17. september 
5. Indhentning af registreringsnumre (jvf. GF) 
6. Legeplads 
7. Eventuelt 
 
 
Åbent referat: 
 
1. Orientering  
- Da alle har fået individuelle papcontainere, har vi kunnet afbestille to af de fælles. Disse er fjernet fra 

enden af havegangen ved nummer 13 og 14.  
- Vi har igen i år problemer med, at naboejendommen mod vest (Kongelundsvej) ikke bekæmper den 

slyngplante, der klatrer ind i haverne 40-44. Bestyrelsen har kontaktet ejendomsselskabet.  
- Vi har fået bil-registreringsnumre fra næsten alle beboere i Elmebo. Hvis nogen ikke har afleveret, må 

dette gerne ske snarest.  
  
 
2. Arbejdsdag og sommerfest 17. september 
Vi har arbejdsdag den 17. september, og der er fast om aftenen. Der er delt tilmeldingsseddel til festen 
rundt i postkasserne. Selve arbejdsdagen begynder klokken 10 med kaffe! 
Vi skal 
- Luge 
- Male hængepartier på fælleshuset 
- Give nye bord-bænkesæt træbeskyttelse  
- Male soklen ved indgangen 
- Eventuelt reparere gynge 
- Rydde op i skur.  
Alle kan bidrage – om ikke andet med en snak! 
 
3. Legeplads 
- Victor og Per har udarbejdet de første skitser til renovering af legepladsområdet, inklusiv forslag til nyt 

skur, petanquebane og elmetræer. Når der er regnet på de forskellige muligheder, tages det op på en 
generalforsamling.  

 
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 26. september 18.30 
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