
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 9. august 2021 kl. 19.00 

Hos Anne-Grethe Larsen, Fluebæksvej 14B. 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 

Punkt Kommentar Beslutning 

1. Nyt fra formanden, som ikke er dækket af den 
øvrige dagsorden. 

• En beboer har spurgt om de må placere en 
trailer på fællesrabatten bag 
andelsboligforeningens carporte. 

• At det må de ikke jævnfør tidligere 
beslutninger. 

2. Økonomi opfølgning. • Intet at bemærke om økonomi.  

 • Vi skal som ny bestyrelse udfylde 
hvidvaskerklæringer. Det er uklart om hele 
bestyrelsen skal skrive under. 

• Hanne kontakter banken om formalia, og sørger 
for hver især skriver under.  

3. Grønne områder opfølgning   

• Anne-Grethe med stemningsrapport.  • Der trænger voldsomt til at blive luget. 
Hededanmark har kun været her to gange. 
Græsset på det trekantede areal ved Lars 
Tønnesen er ikke slået. Det er nok 14 dage siden 
de var her sidst at slå græs (det var en mandag). 

• Jan kontakter Hededanmark for en generel 
opfølgning på kontrakten, og hvordan vi synes 
det går. 

• Jens Johansen har klippen en busk ved Uno-X 
tanken. Busken var stærkt generende for 
trafikken. 

•  

• Skilt på Trekanten er væltet (hundelufter skilt). • Poul Erik kigger på det, og udbedrer skaden. 

• Thomas om bredere ramper til containerne. • Thomas har kigget på forskellige løsninger.  • Thomas kigger videre og finder en løsning inden 
næste containere, der kommer 24. september. 
Der opstilles to containere. 

• Jan om nye skilte. •  • Jan laver nye skilte så de er klar til næste 
containere, der kommer 24. september. Der 
kommer to containere. 



 

 

• Birthe om næste containere. •  • Birthe bestiller containere til opstilling 24. 
september. Vil gerne have containere af samme 
størrelse som ved Skt. Hans. 

• Jan om grøftekanten ved trekanten. •  • Thomas klipper grøftekanten. Så kan han 
nemlig få prøvet sit nyeste legetøj (en 
buskrydder). 

• Andet • Intet at bemærke. •  

4. Projekt: Renovering af legeplads.   

• Thomas om udspecificeret estimat. • Thomas har været sommerferieramt.  • Thomas sender estimatet på mail. 

• Hanne G. kontakter Ringsted Kommune om 
byggetilladelse. 

• Der skal søges om byggetilladelse. Leverandøren 
skal ansøge, for at sikre gældende regler. Efter 
opførelse skal kommunen godkende 
opstillingen. 

•  

• Andet •  •  

5. Projekt: Vild natur på trekanten.   

• Hanne R. om pris, omfang og metode. • Hanne har også været på sommerferie, og er 
ikke kommet i gang med projektet. 

•  

• Hanne R. om eventuel ekstern finansiering. • - •  

• Andet • - •  

6. Projekt: Vedligehold af foreningens veje.   

• Jan om vedligehold af foreningens veje • Jan har også været på sommerferie, og har ikke 
gjort noget siden sidst. 

•  

• Andet • - •  

7. Eventuelt.   

• Jan om mailadresser. • Jan har været på sommerferie, og ikke kigget på 
det. 

• Jan beskriver mulighederne for Thomas i 
separat mail. 

• Er der noget at skrive i et nyhedsbrev. • Ikke lige nu. Vi venter til vi ved mere om 
legepladsen. 

•  

• Thomas om ansvarsforsikring. • Thomas har ikke fundet ud af mere. •  



 

 

• Andet • Vi har ikke modtaget revideret referat fra 
generalforsamlingen. 

• Jan finder det, eller spørger Helle. 

• Der holder en campingvogn uhensigtsmæssigt 
på området.  

• Thomas nærlæser ordensreglementet, og tager 
om nødvendigt en snak med ejeren. 

8. Næste møde. • 20. september hos Thomas.  • Jan sender fremtidige mødeindkaldelser som 
kalenderinvitation 

 


