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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
Afholdt den 31-03-2016 klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Elinor, Ayten, Martin, Mikkel 

Afbud fra: ingen 

Dagsorden 

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

a. Regnskab fra aktivitetsudvalg 
b. generelt 

4. Orientering om hjemmeside og input. 
5. Grundejerforeningen 

a. Orientering om foreningsstruktur 
b. Klage over sti på fællesområde 

6. Klargøring til ekstraordinær generalforsamling 
7. Dispensation for haveudvidelse 
8. punkter til administrationen 
9. Evt. 

Referat 

Ad. 1. 

Referatet er godkendt. 

Ad. 2. 

Mikkel er valgt. 

Ad. 3. 

a. Der er bestilt et Mastercard til aktivitetsudvalget, som Ayten kommer til at administrere. 
Regnskabet for aktivitetsudvalget kommer til næste møde. 

b. Udlejningen af fælleshus og gæsteværelser har givet en indtægt, der cirka svarer til de 
udgifter vi som afdeling har på huset. 

Ad. 4. 

Vi ser på hjemmesiden og godkender den.  

Ad. 5. 

a. Mads informerer om strukturen i grundejerforeningen. Vi har 151 stemmer ved alle 
møder. 
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b. Jakob og Liza i nummer 100 klager over afgrænsningen til deres grund ved stien. Vi 
bestemmer, at Mads undersøger priser på en bøgehæk og et hegn, og så tager vi en 
beslutning på næste møde. 

Ad. 6. 

Vi mangler informationer fra Ole. Vi udsætter punktet. 

Ad. 7. 

Vi har fået en række ansøgninger om dispensation for haveudvidelse. 

Vi giver dispensation til blokkene: 22-26, 12-20 og 28-40. 

Ad. 8. 

Vi skal have kigget på ordensreglerne, og hvordan vi håndhæver dem. 

Hvad kan vi gøre for at få ALBOA til at arbejde hurtigere? 

Vi vil gerne have et møde med ALBOA om konsekvenser. 

Ad. 9. 

Vi skal have kigget på havereglerne med hensyn til markise. 

 

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

 

Tak for god ro og orden. 

 


