
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Storgården 24/5 16 

 

Til stede: Betina, Daniel, Karen Birgit og Anny 

 

1. Referat fra sidst. 

Godkendt - men hvad ligger der i udsagnet "ekstra lås i lejlighederne ved jorden sker løbende" ? 

Vi hører fra beboere, at de føler sig utrygge og om der snart sker noget? 

 

3. Nyt fra afdelingensbestyrelsen. 

 

Trods flere henvendelser til Fruehøjgård, er det ikke lykkes os, at fravriste navnene på de nye 

beboere i nr. 74 

 

Pavillion. Vi har ofte snakket om, hvor dejligt det kunne være med en sådan, så vi ikke altid er 

afhængig af vejret. Vi arbejder videre med planen set i lyset af, at der bliver frigivet noget plads, 

når de nye affaldscontainere starter op. I den forbindelse snakkede vi igen om, hvordan vi kunne 

få fat i de nye (yngre) tilflyttere. Det er "den gamle garde", som møder op hver gang. 

 

Legepladsen. Der er et ønske om at få den frisket op, samt et låg på sandkassen, da den bliver 

brugt som kattetoilet indimellem. 

 

Apropos ovenstående så er der observeret en kraftig lugt af katte"strint" ved hækken ind til 

sportspladsen og handicapboligerne. 

 

Karen Birgit kan ikke deltage i det kommende repræsentant møde. Daniel deltager. 

 

Karen Birgit vil gerne lægge fliser i egen have. Det er godkendt. 

 

4. Havevandring. Intet at bemærke. Vi afventer oplæg til individuelle vaskemaskiner. 

 

5. Kaffedag d. 28 maj. Daniel køber rundstk, rugbrød og kage på tilbud. Anny køber pålæg og 

andet tilbehør. K.B. køber og laver kaffen. (tilføjelse af referent: Vi var ca. 20 personer og havde 

en hyggelig formiddag. Vi fik bl,a, set nogle af de første færdige køkkener) 

 

6. Grillarrangement d. 13 august. 

Anny melder afbud. Det gør K,B, muligvis også. Der er garanteret nogle af de øvrige deltagere, 

som gerne vil hjælpe. Anny laver indbydelsen. Næste møde hos Anny d. 2 august kl 19 

 
  



 

 
 
90107 Afdeling Storgaarden 
Afdelingsbestyrelsens møde den 24/5 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 29/5 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 2/6 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
1. Referat fra sidst 

Ekstra lås i lejligheder ved jorden: Tømrer Afdelingen har meget travlt i øjeblikket, men 
Kjeld Kristensen har aftalt, at Poul Erik Ahler tager sig af opgaven, så låsen bliver 
monteret i forbindelse med køkkenrenoveringen.  

 
2. - 

- 
 

3. Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
Navne på nye beboere: Det beklager administrationen. ’Udlejningen’ har indarbejdet 
ønsket om nye lejere til alle afdelingsbestyrelsens medlemmer i deres vejledning, og 
oplysninger om nye lejere i nr. 86 er sendt med mail til 2 bestyrelsesmedlemmer + 
brevpost til formanden den 2/5 2016. 
Hvis det ikke fungerer, vil ’Udlejningen’ gerne høre fra jer. 

 
4. Havevandring 

Ingen bemærkninger fra administrationen 
 

5. Kaffedag 
Ingen bemærkninger fra administrationen 

 
6. Grillarrangement 

Ingen bemærkninger fra adminsitrationen 
 


