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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 
 

Torsdag den 30. April kl. 19.00 

I fælleshuset, Salamanderparken 
Til stede var: Ayten, Elinor, Mads og Mikkel. 
Afbud fra: Ingen 
Ikke til sted: Martin 
  

Dagsorden: 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Valg af referent 

3. Hvordan sikrer vi +55? 

4. Problem med nye beboere 

5. Hjemmesiden (Elinor) 

6. Rotter (Elinor) 

7. Regnskab (Elinor) 

8. Evt. 

Referat 

Ad. 1. 

Godkendt. 

Ad. 2. 

Mikkel er valgt. 

Ad. 3. 

Mads ridser op, at der har været et indbrud i +55 afsnittet. Beboerne i afsnittet har også afholdt et møde 
omkring indbruddet og sikring af området. 

Elinor fortalte om, hvordan mødet gik. 

Mads fortæller yderligere om korrespondance med Hans. 

Der er problemer med, at nogle folk i +55 afsnittet tror, at det er Hans, der bestemmer i afdelingen. Vi 
beslutter, at Hans skriver til +55 og informerer dem om, at det er bestyrelsen, der tager beslutningerne, og 
at de bedes rette deres henvendelser til bestyrelsen. 

Vi snakker om stien til rundkørslen. Den kommer ca. til at koste 300.000 kroner. Kommunen har indvilliget i 
at bruge 100.000, så vi skal selv give 200.000. Mads forhører sig ved grundejerforeningen, om de vil spæde i 
kassen. 
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Vi beslutter, at give grønt lys til anlæggelsen af stien. 

Der er blevet observeret flere brud på havereglementet i afdelingen. Dette giver igen anledning til en 
diskussion om, hvem der er bussemand i afdelingen. 

Ad. 4. 

Der er kommet en klage over en flygtningefamilie, der bor i en bolig i afdelingen. Vi snakker om 
problemerne og bestemmer at lade ALBOA tage sig af det. 

Ad. 5. 

Der er mange, der ikke kan finde ud af at finde vores hjemmeside. Vi beslutter at lave et nyhedsbrev til alle 
beboere, hvor vi reklamerer for hjemmesiden og fortæller nyt fra afdelingen. 

Vi beslutter, at Elinor overtager udlejningen af fælleshuset, så Mikkel kan bruge sin tid på hjemmeside og 
nyhedsbrev. 

Vi beslutter, gennemgå hjemmesiden og give den et løft. Vi vil samtidig se på en løsning, så det kan blive 
muligt at booke fælleshuset direkte på hjemmesiden. 

Ad. 6. 

Hvad bliver der egentlig gjort mod rotterne? Der bliver lagt gift og sat enkelte fælder. Torben tager hånd 
om det. 

Ad. 7. 

Elinor sender en orientering om regnskab på et senere tidspunkt. 

På budgettet for næste år skal der afsættet 10.000 til boligsocialt arbejde. 

Elinor anbefaler, at vi hæver beløbet til arrangementer til 70.000. Det bliver skrevet ind i budgettet for 
2016. 

Ad. 8. 

Elinor: 

Skal der ikke slås græs på barnevognsstierne? Torben skal høres. 

Torbens åbningstider: vi vil gerne kigge på, at få åbnet en eftermiddag. Vi tager det på næste møde. 

Elinor vil gerne have regnskab på hver dagsorden. 

 

 

Næste møde bliver torsdag d. 28. Maj klokken 19.00. 

 

Tak for god ro og orden. 
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