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 Referat 

- fra bestyrelsesmøde i Afdeling 21 

Mødested:  Online  

Mødetidspunkt: 22. marts 2021  

Deltagere: Birgit Krogh, Alberte Stephens, Matilde Fredborg Knudsen 

Afbud:   

Referent:   Matilde Fredborg Knudsen 

  

Dagsorden 

 

1. Opsætning af Nærboks 

Vi diskuterer tilbuddet om at få opsat en Nærboks i afdelingen. Vi 

overvejer tilbuddet, og diskuterer lidt, om det vil skabe for meget trafik fra 

folk i byen.  

Vi bliver enige om at tage imod tilbuddet hvis Nærboksen kan placeres 

ved el-skabet eller foran cykelskuret ud mod Asylvej, så brugerne af 

boksen ikke kommer til at færdes på vores fællesarealer og dermed giver 

unødig trafik i afdelingen.  

 

2. Skur til barnevogne 
Tina vil skrive og opsætte en seddel i opgangen med information om det nye skur 

og påpege reglerne om barnevogne i opgangene. Det kommer til at koste 100 kr i 

depositum for en nøgle til barnevognsskuret, hvilket vi synes er en fin ide.  

 

3. Opsamling på igangsatte projekter til fællesarealer 

Legepladsen er på vej og forventes igangsat indenfor de næste par uger. 

Måske lidt forsinket grundet helligdage, men ellers er det hele bestilt og på 

vej.  

Hegnet mellem de to cykelskure er nu etableret og ser rigtig fint ud. Det 

har givet en fin adskillelse mellem parkeringsplads og fællesarealet.  

Vi havde bestilt plantekasser men undrer os over, om de nu er på vej. Det 

følger vi selvfølgelig op på.  

Vi får viceværterne til at feje det sidste sand ned imellem fliserne på 

græsplænen og derefter flytte 2 bordebænkesæt herover, så de kan tages 

i brug her i foråret.  



 

 
Side 2 

 

Beplantningen tager vi stilling til, når legepladsen er etableret   

 

4. Aktiviteter i foråret 

Komsammen lørdag d. 29.05.2021, hvor vi vil tænde grillen og invitere til 

hygge udenfor. Vi aftaler nærmere og informerer afdelingen i april måned, 

hvor vi ved mere om forsamlingsforbuddet og dermed om det er muligt at 

afholde.  

  

5. Afdelingsmøde 
Afdelingsmødet, som vi havde planlagt til 26. april, er formentlig udskudt til 

sensommeren.   

 

6. Evt.  

Flaskecontaineren har været fyldt de sidste par uger. Vi taler om, hvor ofte 

den bliver tømt, og om det er tilstrækkeligt. Vi ser tiden an og ser om det 

sker igen op til næste tømning – og hvis det sker, så skal vi overveje 

tømning med kortere interval.  

Vi oplever mange skodder udenfor på fællesarealerne. Undersøger 

mulighed at opsætte skraldespande til cigaretskodder, så vi undgår at 

skulle se på det i græs og beplantning.  

 

  

 

 

 

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 
 


