
BESTYRELSEN SALAMANDERPARKEN 1. maj 2017 

 

Salamanderparken 146 // 8260 Viby J // Mobil 29272337 // mr.mads@hotmail.com 

1 
 

AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, Salamanderparken 
 

Afholdt den 30. April klokken 19.30 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Laila, Ayten, Elinor, Lars. 

Afbud fra: Mikkel, Gurli.   

Dagsorden 

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2. Sager til drøftelse/beslutning 

a. Repræsentantskabsmøde. * 

Hvis bestyrelsen har punkter til det kommende repræsentantskabsmøde, skal de gennemgås og 

godkendes.  

b. Rengøring til fælleshuset. * 

Bestyrelsen skal finde og godkende tilbud for rengørings hjælpe, til fælleshuset. 

c. Lade station. * 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om pris og finansiering af en eventullet lad station til el biler. 

d. Formandspost til grundejerforeningen.  

Det er desværre nødvendigt at vælge en nyt og mere aktiv formand til grundejer foreningen, da 

der er mange punkter som der skal behandles der. Bestyrelsen skal derfor vælge en ny 

formand.  

e. Forslag til grundejer foreningen. 

Hvis bestyrelsen eller beboerne har punkter til GF, skal dette tages med under dette punkt. 

- Bådplads ved søen. 

- Nyt grus om søen. 

3. Sager til Orientering 

4. Tema 

5. Næste møde 

6. Der forslås næste ordinære møde er den 25. maj 2017 kl. 1900. 

7. Eventuelt. 

8. Beslutning, formidling ud til afdelingen 

 

Referat 

Ad. 1. 

Godkendt 

http://www.salamanderparken.dk/
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Ad. 2. 

a. Fremsendes et forslag om at afdelingsbestyrelsen skal klædes på med IT. 

Møde repræsentanter fra afdelingen til repræsentantskabet møde mandag d 29 maj 2017 deltager 

Elinor, Laila og Lars. 

b. Godkendelse af hovedrengøring af fælleshuset pris 10.510,00 kr. (Yding Gruppen) Bestyrelsen tager 

til genovervejelse i 2018 om vi skal fortsætte samarbejde. 

c. Der skal findes flere tilbud /løsninger, og bestyrelsen vil have en udflugt ud til Vårkærparken og se 

på deres ordning med Tadaa (elbiler)   

d. Elinor stiller op som formand i grundejerforening. Og bliver valgt, uden modkandidat. 

e. Bestyrelsesformand for GF, skal fremlæg planer om nabohøring for udvidelse af storskrald område. 

 
Ad. 3. 

- 

Ad. 4. 

- 

Ad. 5. 

Næste møde er d. 18. Maj 2017. Vi ændrer bestyrelsens træffetid til 18.30 til 19.00, og så holder vi 

bestyrelsesmøde derefter. 

Ad. 6. 

- Skabe fra HTH kommer d 2.maj. Tømreren kommer d 3-4 maj. 

- Låsesmed kommer ugen efter uge 19(Freddie tager imod) 

Ad. 8.  

Udlejning af fælleshusets tidspunkter af udlevering/aflevering af nøgler skal overholdes. 

 

 

Tak for god ro og orden. 

 

http://www.salamanderparken.dk/

