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Referat fra bestyrelsesmøde den 30 april -18 

Tilstede: Bendte, Kjeld, Kirsten, Lillian, Michael og Jane 

 

1. Konstituering af bestyrelsen. Bendte – Formand, Kjeld – næstformand, Kirsten – Kasser og 

Jane – sekretær 

 

Der var en debat om hvordan man bedst muligt får informationer ud til beboer, og hvilke in-
formationer skal formidles af hvilke kanaler.  
Referater fra bestyrelsesmøde vil som nu også i fremtiden være at finde på hjemmesiden. 
Indkaldelser til arbejdsdage vil blive husstandsomdelt, samt datoer sættes på hjemmesiden. 
Hvis bestyrelsen husker det vil der komme en reminder på Facebook. 
Facebook er ikke en kanal hvor bestyrelsen sender vigtige informationer ud, det er en gruppe 
for alle dem som har lyst til at være med, hvor der kan gives informationer om stort og småt 

beboer imellem. 
Indkaldelse til generalforsamling vil ske ved husstandsomdelt brev næste år. 
 
 

2. Arbejdsdag den 6 maj.  Grundet ny bestyrelse, er der først i dag den 30 april blevet omdelt 

seddel om arbejdsdag. Det har dog været oplyst på hjemmesiden længe. 

Der blev talt om de opgaver som der skal laves,  
Jane laver oplæg til arbejdsseddel.  
Der er indkøbt drikkevare til arbejdsdagen. 
Arbejdsdage i maj er første og sidste søndag – 6 – 27 maj 
Og i efteråret vil det være den 7 og 28 oktober. 

 
3. Det er meddelt fra visionsforum at ønskede man som grundejerforening at deltage, så skulle 

det være nu man meldte sig til. Ingen i bestyrelsen har det fornødne overskud til at deltage 

og da det primært er udvikling af midtbyen, har det måske ikke den store relevans at vi fra 

den østrigske villaby er repræsenteret. 

 
4. Det blev besluttet at Bendte bestiller Nabohjælp skilt til at sætte op ved indkørslen til Fyrrehu-

senes vej 

 
5. Omkring hjertestarter er der flere ting som skal undersøges. Pt. Har Bendte undersøgt pris 

hos Falck – det koster for en 3 årige kontrakt, hvor 1 person kan komme på kursus ca. 6200,- 

kr. om året.  Bendte tager kontakt til grundejerforening i stadionparken for at høre om det er 

noget vi skal / kan dele. 

 
 

6. Affalds debat.  Hvordan kan vi bedst sikre at så meget som overhovedmuligt bliver sorteret 

korrekt. Der er en forståelse af at der ikke vil blive en 100% korrekt sortering. Der er ingen 

som tror på at politirolle er noget der optimere, men samtidig er det en udfordring at der lig-

ger for meget forkert sorteret affald – f.eks. pizzabakker i papaffald. 

 
Når der kommer ”snavset” pap i papcontainer, betyder det at alt pap bliver smidt til brandbart 

og man derfor ikke får den miljøgevinst og økonomiske gevinst som der ville være ved korrekt 
sortering. 
Der er igangværende indsatser for at få lavet skilte som skal sættes op ved /på container. 

Bendte ville hente en minimeizer til plast fra Agenda centret til alle husstande. Når den bliver 
omdelt skal der være et nyhedsbrev med. 
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Bestyrelsen vil være opmærksomme på udfordringerne i samarbejde med Jan som passer 
skraldepladsen.  

Generelt er fejlkilderne i sorteringen at restaffald indeholder for meget plast og bioaffald. 
 

7. evt.  Hvornår skal vi holde en sommerfest. Der er kommet en del nye beboer til og der er lidt 

uklarhed over Sankt Hans arrangement. Jane vil tale med tovholder af dette arrangement for 

at høre om det kunne være et fælles arrangement 

 

8. Næste møde vil være den 18 september kl. 15.00 hos Bendte.  

 

 

 

 

 

 

 
 


