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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, salamanderparken 
 

Afholdt den 30. Mars klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Laila, Gurli, Ayten, Elinor, Ole. 

Afbud fra: Mikkel, Lars.   

Dagsorden 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2. Sager til drøftelse/beslutning 

a. Fordeling af overskud på budget 2016. * 

Der er et overskud på afdelingens budget for 2016, hvilken konto skal overskuddet. 

b. Facade behandling. * 

Der konstateret en ekstra udgift til rengøring af facaderne. I sted for kun at behandle en gang 

hver andet år, er det nødvendigt at lave en menter behandling på nord facerne hvert andet år. 

Sammenlagt får vi en behandling været år nu. Kan vi lave en alternativ løsning eksempelvis. 

Male behandle facader med nano. 

c. Budget 2016. * 

Budget har vist en overskud for 2016, det er derfor bestyrelsens opgave at beslutte, hvor 

overskuddet skal placeres. 

d. Planer for fælleshus. 

Byggeplanerne for udvidelsen af fælleshus med nyt storskraldsområde, kræver en nabohøring 

og bestyrelsen skal forberede sig til et sådan møde.  

e. Der skal tages beslutning om PC. * 

1 stk. Pc indkøbt til aktivitetsafdelingen for deres penge, men den skal ikke gå gennem Alboa, 

så går der for lang tid. 

f. Indkøb af skabe. * 

Det er nødvendigt at købe nye skabe til vare og udstyr for fælleshuset, Fælleshusudvalget søger 

derfor om at etabler nye skabe for en samlet sum 10.000,- kr. montering og levering. 

g. Dispensation. * 

Der er søgt om en midlertidig dispensation til parkering for elbil på ikke afmærket området, 

dette drejer sin om en periode til der bliver træffet en beslutning om oplade station for elbiler i 

Salamanderparken bliver afklaret.  
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3. Sager til Orientering 

a. Team 2017. 

Er der forslag til team i 2017?  

4. Tema 

5. Næste møde 

Der forslås næste ordinære møde er den 27. april 2017 kl. 2000. 

6. Eventuelt. 

a. Opfølgning fra sidste møde. 

- Mads redegør fra sidste møde 

7. Beslutning, formidling ud til afdelingen 

 

Referat 

Ad. 1. 

Ok men med rettelse. Regnskab i stedet for budget. 

Ad. 2. 

A. Besluttet at overføre beløb til under finansiering.  

B. Ole Pedersen indhenter tilbud på Nano behandling af vores huse i Afd. 80. 

Alge Expressen blev bedt om mere service, når de arbejder her i afd. 

C. Flyttet til puk. A. 
D. Århus Kommune blev bedt om nabohøring vedr. storskrald. Afd. 80 forsætter ansøgning. 

Grundejerforening blev bedt om indkalde til møde vedr. høring/ tilladelse. Ole kigger på skabe til 

køkkenkrummet. 

E. Elinor og Ayten kontakter Alboa på mandag ang. PC som der stort behov for at få godkendt. 
 

F. Bevilget køb af skabe godkendt. 
 

G. Giver ikke disposition, der arbejdes videre med lade station. 
 

H. Bevilget køb af skabe godkendt. 
 

 
Ad. 3. 

Givet orientering vedr. Team 2017 

Ad. 4. 

Ingenting. Bestyrelsen har rigeligt at arbejde med punktet bliver udskud.  

http://www.salamanderparken.dk/
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Ad. 5. 

Næste møde er d. 27. april 2017. Vi ændrer bestyrelsens træffetid til 19.00 til 19.30, og så holder vi 

bestyrelsesmøde derefter. 

Ad. 6. 

A.  El-lader afventer svar fra Ole. 

B. Markvandring 12 Maj 2017 kl. 16,00. 

C. Bestyrelse medlem kan låne fælleshuset en gang årligt gratis, gælder dette også for gæsteværelser?  

 

Ad. 7. 

Vi flytter bestyrelsens træffetid fremover til 19.00 – 19.30. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

http://www.salamanderparken.dk/

