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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 

 

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 

I fælleshuset, Salamanderparken 

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

Afbud fra: Ayten, Elinor og Rune 

 

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. 

a. Elinor havde punkter 

i. Skal vi ikke have noteret de beboere, der kommer op til møderne? 

1. Nej. Beboerne kommer ikke til bestyrelsesmøderne, de kommer i 

bestyrelsens træffetid, derfor skal de ikke figurere i referaterne fra 

bestyrelsesmøderne. 

ii. Skal vi ikke have aktivitetsudvalget på alle dagsordner. 

1. Vi synes, aktivitetsudvalget kan melde et punkt på dagsordenen, hvis de 

har noget nyt. 

iii. Skal rettelser på forrige referat ikke føres i referatet for dette møde 

1. Hvis der er stridigheder, så skal det føres på. 

Referatet er godkendt. 

Ad. 2.  

Mikkel er valgt. 
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Ad. 3.  

Elinor er fraværende, så punktet bortfalder. 

Ad. 4.  

Elinor er fraværende, så punktet bortfalder. 

Ad. 5. 

Elinor er fraværende, så punktet bortfalder. 

Ad. 6. 

Elinor er fraværende, så punktet bortfalder. 

Ad. 7. 

• Kan vi gøre noget for at få folk til at køre mere forsigtigt i området. 

• Hvordan går det med skurene? 

• Der er beboere, der har fået afslag på ansøgninger om at få lov til at anlægge en hæk i bunden af 

deres haver. 

• Klager. Hvem er bussemand. Vi mangler stadig et møde med ALBOA. 

 

 

Tak for god ro og orden 

Næste møde Tordag d 30 april kl 19.00. 

 

 


