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 Referat 
- fra bestyrelsesmøde i Afdeling 21 
Mødested:  Online med video 

Mødetidspunkt: 11. januar 2021  

Deltagere: Birgit Krogh, Alberte Stephens, Matilde Fredborg Knudsen 

Afbud:   

Referent:   Matilde Fredborg Knudsen 

  
Dagsorden 

1. Indlæg til Kontrakten (deadline første søndag i februar) 
Bjarne Andersen har kontaktet Birgit og efterlyst et indlæg til Kontrakten. 
Han vil høre lidt om, hvad der sker i afdelingen – eller en præsentation af 
os. Vi har endnu ikke så meget at sige, men Birgit skriver et kort indlæg 
om vores tanker med afdelingen og lidt om os.   
 

2. Hegn mellem cykelskure mod parkeringsplads.  
Vi drøftede ved tidligere bestyrelsesmøde muligheden for at etablere et 
hegn mellem de to cykelskure mod parkeringspladsen. Vivabolig er ikke 
glade for hegn med beplantning, da de kan skære planterne over ved 
græsslåning. Vi taler derfor om en lang, smal plantekasse i rust (matcher 
vores grill), der kan opdele græs og parkeringsplads og samtidig bidrage 
med beplantning. 
 

3. Møde med legepladskonsulent d. 14.01.21 
Alberte og Matilde mødes med Tina og legepladskonsulent for at se på 
mulighederne i området og hvad det eventuelt skal koste at etablere 
legeplads. Vi vil fortsat forsøge at blive klogere på, hvordan man søger 
legater til legeplads.  
 

4. Sedler til opgangen med facebookgruppen og præsentation af 
bestyrelsen. 
Matilde laver opslag med facebookgruppen til opgangene. Vi vil bruge 
skrivet til kontakten som en præsentationen vi kan hænge op i opgangen. 
Her vil vi også skrive, hvordan man kan kontakte os og hvad man kan 



 

 
Side 2 

 

bruge bestyrelsen til.  
 

5. Områdets faciliteter – vandpyt og det nye cykelskur. 
Vi vil nævne for Tina, at vi har problemer med en stor vandpyt foran 
skraldespandene. Vi synes også, at cykelskuret ud mod vejen er meget 
smalt nu når der er kommet beklædning på.  
Måske det kunne være muligt at få installeret sensor på lysene i 
cykelskuret, da lyset generer og er meget kraftigt. Alberte sender mail til 
Tina med dette.  
Ellers tages det med videre til næste møde.  
 

6. Bestyrelsesformand 
 
 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Næste afdelingsmøde d. 26. april 2021.  
Næste bestyrelsesmøde aftaler vi, når behovet opstår og vi har fået svar 
på det vi nu har sat igang. 
 

8. Eventuelt 
9. Emner til næste bestyrelsesmøde 

Opdatering på hegn, møde med legepladskonsulent, vandpyt og det nye 
cykelskur.  
 
 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
Birgit Krogh 2D, st. tv., Alberte Stephens 2A, 1. th. og  

Matilde Fredborg Knudsen 2D, 1. tv.  
  

 
___________________       
Matilde Fredborg Knudsen          
Referent 

 


