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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 

 

Torsdag den 26. Feb kl. 19.00 

I fælleshuset, Salamanderparken 

Til stede var: Ayten, Elinor, Mads, Rune og Mikkel. 

Afbud fra: Flemming og Martin 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde. 

2. Valg af referent. 

3. Orientering fra udvalg. 

a. Aktivitetsudvalg  

b. Boligsocialt udvalg 

c. Udeudvalg 

4. Fælles efterårsoprydning for afdeling 80 

5. Rengøring 

6. Orientering og beslutning vedr. sti til rundkørsel 

7. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

Referat 

Ad. 1. Elinor har rettelser til referatet. 

Ad. 2. Mikkel er valgt. 

Ad. 3. 

A: Ayten orienterer om fastelavn og nye kræfter i udvalget. 

B: Rune orienterer om vore muligheder for at få gang i noget boligsocialt arbejde. Vi brainstormer 

lidt. Rune går videre med projektet. 

C: Mads orienterer om Flemmings arbejde med cykelskure. Det bliver en dyr udgave. 16.000 kroner 

pr skur. Vi får udarbejdet et billigere alternativ. 
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Ad. 4. Vi vil gerne styrke sammenholdet og ansvarsfølelsen her i afdelingen, hvor vi samtidig får samlet skrald. Ayten 

kontakter kommunen for at få en ud, der kan informere om skrald. Mads arbejder videre med at få arrangeret en 

fælles oprydningsdag for afdelingen. 

 

Ad. 5. Elinor har undersøgt, hvad det vil koste os at få lavet en hovedrengøring af fælleshus og værelser. Vi godkender. 

Elinor bliver samtidig bedt om at undersøge, hvad en almindelig rengøring koster. 

 

Ad. 6. Kommunen har godkendt, at vi anlægger en sti fra vores område til rundkørslen. Mads skal have et møde med 

kommunen om finansiering af trafiksikringen af rundkørslen, da kommunen nok ikke vil poste penge i projektet. 

 

Ad. 7.  

En skraldebil har været oppe på brosten, der nu ligger i bølger. Mads følger op. 

 

Tak for god ro og orden 

Næste møde Tordag d 26 marts kl 19.00. 

 

 


