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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
Afholdt den 28-01-2016 klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Ayten, Mikkel, Martin og Gurli. 

Afbud fra: Elinor  

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 
2. Valg af referent 
3. Regnskab 

a. Aktivitetsudvalg 
b. Generelt 

4. Beboerpunkter 
5. Aktivitetsplaner 
6. Fælleshus 
7. Hjemmeside 
8. Status på projekter 
9. Evt. 

Referat 

Ad. 1. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

Ad. 2. 

Mikkel blev valgt som referent. 

Ad. 3. 

Bortfalder da Elinor ikke er til stede. 

Ad. 4. 

Nytårsaften. Vi har fået en klage fra en beboer vedr. Nytårsaften.  

Parkering 

Skal vi have parkeringsvagter? – vi synes ikke, behovet er stort nok. 

Vores naboer (der ikke bor i Salamanderparken) bruger vores parkeringspladser, må de det? 
Måske skal vi sætte skilte op? 

Stuegulv. Vi har fået en klage over et gulv fra en ny beboer. Vi snakker om, hvordan gulvene 
skal se ud, når man flytter ind og muligheden for at udskifte gulvene i afdelingen til nogle 
mere slidstærke gulve. 
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Man kan ikke forvente at få et ridsefrit gulv, når man flytter ind. 

Ad. 5. 

Forslag til aktiviteter: Fastelavn, jul, sommerudflugt, familiefisketur, skraldeindsamling, banko,  

Ad. 6. 

Der er blevet afholdt møde i fælleshusudvalget. Vi snakker udvidelse af fælleshuset. 

Ad. 7. 

Hjemmesiden er oppe at køre om en måneds tid med online booking af fælleshus og værelser. 

Ad. 8. 

Udvidelse af fælleshus: vi venter på svar fra arkitekterne 

Solceller der kommer et nyt beboermøde med mere info. Dato er ikke fastlagt endnu. 

Alger. Vi skal i gang med at se på tilbud på fjernelse af alger på facaderne. 

Træflis ved bede: vi bestemmer at vedtage tilbud fra VAM. 

Vi snakker og trappe og sti fra 55+ til petanquebane. 

Vi vedtager droneflyvning til kontrol af tage. 

 

Ad.9. 

Johnn. Vi er godt tilfredse med Johnns engagement. 

PostDK kører med scooter på vores stier. Vi sender den videre til Ole. 

Snerydning.  

 

Punkter til næste dagsorden:  

1. Indflytningsstandarder. 
2. Torben 
3. Græsslåning, forventningsafstemning. 

Næste møde bliver torsdag d. 25. februar klokken 19.00. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 


