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Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2018  

1. Godkendelse af sidste referat  
Referat fra bestyrelsesmøde 10.08.2018: Bestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger og 
referatet er godkendt. 
 
2. Siden sidst 
a. Afholdt havefest: 31 august løb årets havefest af stablen; godt hjulpet på vej af årets 
fantastiske sommervejr.  De 23 deltagere fra 13 lejligheder havde en herlig aften:  
Tak til festudvalget for en dejlig og godt tilrettelagt fest. 
b.  Kontrakt med de nye gårdmænd om pasning af vores område er nu endelig på plads og    
træder i kraft d.1/11. (se punkt 3). 
c.  Kontrakt vedr. trappevask er underskrevet; Aino Nissen overtager pr. 1/11. 
d. Bede foran 12 A&B anlagt (Budgetteret til 15.000 kr - endelig samlet pris 14.100 kr):  
Det ret store anlægsarbejde er nu endelig afsluttet og resultatet er meget tilfredsstillende. Vi 
har allerede  fået mange positive tilbagemeldinger - både fra beboere og gæster udefra. 
Planterne får nu fred til at etablere sig og bliver først klippet til foråret, når frosten er 
forsvundet. Tak til alle, der har deltaget med stort og småt!  
Og ikke mindst: En særlig stor tak til Flemming og Jens Erik; for planlægning og de mange 
arbejdstimer, de har lagt i projektet! 
e. Afholdt havedag: Det blev atter en hyggelig dag - denne gang med kun 3 punkter: Plante i 
de nye bede, feje i cykelskure og plante krukker ved indgangene. Hele dagen præget af godt 
socialt samvær - igen i skønt solskinsvejr. 
f. Invitation til ishockeykamp 13 november kl. 19.00: Som tidligere udsendt, er vi inviteret til 
ishockeykamp med Rødovre Mighty Bulls i Rødovre Skøjte Arena.  
Foreløbig 6 tilmeldte - der er endnu ledige pladser: Først til mølle…….. 

3. Overdragelse til nye gårdmænd - 1. november 2018 
    Bestyrelsen holder d. 1/11 et morgenmøde med vores nye gårdmænd fra de gule blokke, 
hvor vi gennemgår de forskellige arbejdsopgaver mm.  

4. Etablering af bed ved 12B op ad redskabsrum til de gule blokke 
 Vi har modtaget ønske om - og forslag til - at forskønne bedet og give det et mere samlet 
udtryk. Vi samler beboerne i opgangen snarest til en drøftelse af muligheder og ønsker. 
Bestyrelsen hører meget gerne fra øvrige beboere, der måtte have gode ideer.    

5. Projekter/opgaver i 2019 
 Bestyrelsen har drøftet nye projekter/opgaver i 2019 og hvilke vi skal indhente tilbud på. 

6. Loppemarked - beboerforslag  
     Der er indkommet forslag om at afholde loppemarked på vores område. Kommentarer fra 
øvrige beboere udbedes. 

      

  Næste møde:  Onsdag d. 5 december kl. 19.00
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