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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 

 

Møde nummer 8: 

Afholdt Torsdag den 30-10-2014 kl. 1900 

Til stede var: Ayten, Elinor, Flemming, Mads, Martin og Mikkel. 

Afbud fra: Rune. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af formand. 

4. Valg til andre poster. 

a. Næstformand. 

b. Kasserer. 

c. Div. udvalg. 

5. Storskrald 

6. Fælleshuset 

a. Vi skal have nedsat et udvalg til at administrere udlejningen af fælleshuset. 

7. Cykelskure 

a. Vi skal have en tovholder på, som kan tage fat i Hans. 

8. Vaskeplads til biler 

a. Tovholder, som kan snakke med Torben og Hans. 

9. Genvækstanlæg 

a. Tovholder, som kan tage fat i producenten samt ALBOA og finde ud af, om vi kan 

                    få udleveret displayet til anlægget. 

10. Bortfalder pga. fejl i dagsordenen 

11. Førstehjælpskursus 

        a. Skal vi have stablet på benene. 

12. Legende børn på kørebanen 

        a. Brainstorm; hvad kan vi gøre? 

13. Indkomne forslag 

14. evt. 

 

 

Referat 

 

Ad 1. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2. Valg af referent. 

Mikkel Blev valgt enstemmigt. 

 

Ad 3. Valg af Formand. 

Mads Madsen blev valgt uden modkandidat. 

 

Ad 4. Valg til andre poster. 

a. Næstformand. 

Mikkel blev valgt uden modkandidat. 

b. Kasserer. 
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Elinor blev valgt uden modkandidat. 

c. Div. Udvalg. 

 

I: Aktivitetsudvalget 

Ayten fortsætter som primus motor i aktivitetsudvalget. 

II: Udvalg for udeareal 

Flemming og Martin (suppleant) 

III: Repræsentanter til Alboas repræsentantskabsmøde. 

Vi bestemmer, at den siddende formand altid skal være repræsentant. 

Derforuden meldte Elinor og Mikkel sig til mødet. 

 

Ad 5. Storskrald 

Mads melder sig som tovholder. Torben skal være sparringspartner, da han har en del 

viden om, hvilke behov, vi kan dække med storskraldsområdet samt hvilke 

Løsningsmuligheder, der er. 

 

Ad 6. Fælleshuset. 

Vi nedsatte et udvalg til at stå for at administrere driften af fælleshuset. Udvalget består 

af: Elinor, Ayten, Mads og Mikkel. 

 

Ad 7. Cykelskure. 

Flemming og Mikkel ser på muligheden for at få etableret cykelparkering ved hver blok. 

 

Ad 8. Vaskeplads til biler. 

Mads tager ideen om en vaskeplads med ind i etableringen af et storskraldsområde. 

 

Ad 9. Genvæksanlæg. 

Rune(suppleant) bliver tovholder. Hans første opgave bliver at sørge for, at vi alle får 

udleveret displayet til anlægget. Så kan vi om et år evaluere, om det har forårsaget en 

stigning i antallet af fejlmeldinger. 

 

Ad 10. Udgår pga. fejl i dagsordenen. 

 

Ad 11. Førstehjælpskursus. 

Vi vælger at henvise interesserede til at AMU kursus 

eller lignende. 

 

Ad 12. Legende børn på kørebanen. 

Vi henviser til ordensreglementet, hvor der står, at boldspil er forbudt på veje og 

Pladser. 

Vi tror ikke på, at skilte er løsningen her i Salamanderparken. 

 

Ad 13. Evt. 

Rengøring af facader: 

Mads er i dialog med Hans. 

 

Skure: Martin snakker med Hans og undersøger, om skurene falder ind under udvendig 

eller indvendig vedligeholdelse. 

 

Fugtproblematikken: 

Mads og Mikkel arbejder videre med det. 
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Hundeposer: 

Det ser ikke ud til, at poserne til opsamling af hundeafføring i de nyligt opstillede 

skraldespande bliver fyldt op ofte nok. 

 

Græsslåning: 

Der har den seneste tid ligget græs på gangarealerne efter græsslåning. Der er 

desuden en tvivl om, om græsslåningen i området bliver prioriteret rigtigt. 

 

Belysning på legepladser mm: 

Kan vi få belysning på legepladserne, og hvad med grusstien ud mod marken? 

Mads tager det op i grundejerforeningen. 

 

Gangsti til busstop: 

Emnet tages op som et punkt på dagsordenen til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for god ro og orden. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Madsen 

Bestyrelse formanden 

 

 

 

 


