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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
 

Afholdt den 27. oktober klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Ayten, Elinor, Laila, Gurli og Mikkel 

Afbud fra: Lars 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af forretningsorden 

4. Evaluering af beboermødet 

5. Opdatering af Salamanderparken hjemmeside 

6. Daglig drift i Salamanderparken 

7. IT til bestyrelsen 

8. Eventuelt 

Referat 

Ad. 1. 

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser 

Ad. 2. 

Mikkel blev valgt 

Ad. 3. 

Forretningsordenen blev godkendt 

Ad. 4. 

Vi synes alt i alt, beboermødet gik godt. Der var igen et flot fremmøde selvom vi gerne vil have flere til at 

støtte op om beboerdemokratiet. 

Vi havde et par smårettelser til beretningen, men alt i alt et ganske fint stykke arbejde. 

Ad. 5. 

Vi sætter en deadline for opdateringen af Salamanderparken hjemmeside, sådan at den er fuldt opdateret, 

når vi går ind i det nye år. 

http://www.salamanderparken.dk/
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Ad. 6. 

Vi har nogle kommunikationsproblemer med administrationen, og vi i bestyrelsen vil gerne se, om vi ikke 

kan komme dem til livs ved at få et møde med vores inspektør, så vi kan få adresseret udfordringerne. 

Ad. 7. 

Vi kan se et behov for at bestyrelsesmedlemmerne bliver udstyret med IT-udstyr, så de kan udføre deres 

opgaver som bestyrelsesmedlemmer bedst muligt. Vi vil derfor arbejde for at der kommer en post på næste 

års 2018 budget, der omfatter indkøb af IT-udstyr til bestyrelsesmedlemmerne. 

Ad. 8. 

Vi har valgt nogle punkter, vi gerne vil tage op på næste møde i grundejerforeningen: 

 Affaldsspande 

 Multibane 

 Storskraldsområde 

 Område til skt. Hans ved søen 

Mikkel tager dem med. 

Næste møde bliver torsdag d. 24. november klokken 19.00. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

http://www.salamanderparken.dk/

