
Referat fra mødet den 12/5 2016 
 
Tilstede var: Lise Lotte, Jimmi, Rene, Bo og Karen (ref) 
 
Fra formanden 
 
Skraldesagen 
Der er råd til nye skraldecontainere og 3 stk bliver bestilt..  
Der skal på Facebook og hjemmesiden opfordres til at alle skal overveje hvad de smider i 
skraldespandene, man skal folde det sammen der kan foldes.. Pap hører ikke til i 
skraldespanden. Og vi kan ikke få en container til pap.  
 
Billeder og ansvarsområder til hjemmesiden 
Det er smart at der står hvilke områder vi i bestyrelsen er ansvarlige for, for mere åbenhed og 
alle ved hvem man skal gå til med forskellige spørgsmål.  
 
Alle sender det de gerne vil have til at stå om sig selv, til Karen som sender det til Uglen. 
 
Hæk have 137 
Hækken vokser meget højt. Ungdomsboligerne har taget kontakt.  
Den yderste hæk må være 180 cm høj. Vi går forbi ved havevandring.  
 
Standardsignatur 
Standard svar på mailen er stadig Mie, Bo laver den om.   
 
 
Fra kasseren 
 
Trailer 
En trailer fik en bøde, ingen ville kendes ved den. Den blev i sidste ende betalt. Og den der stof 
som ejer af traileren havde bøvl med det. Så trailere skal registreres under haveforeningen.  
Den nye trailer skal gøres klar til syn, Jimmi snakker med pladsmanden der kan gøre den klar. 
Den skal synes og indregistreres til haveforeningen. 
 
NemID 
Bo kigger på nem Id til formand og næstformand 
 
Fælleshusbestyrer 
Majbritt og Jan stopper som bestyrere af fælleshuset, så vi skal finde en ny. 
Alle skal have buddet, det skal lægges op på hjemmesiden og Facebook. Og så har vi ret til at 
vælge hvem det skal være. 
 
 
Forårsfest 
Det bliver den 3. Juni.  
Grillen bliver tændt op, folk tager selv mad med. Og vi køber snacks. 
Der skal være musik. ( Bo tager en snak med Johnny) efter levende musik er der musik på 
computeren. 



 
Jimmi laver en invitation.  
 
Åbne bestyrelsesmøder 
Vi har besluttet at det ikke er noget vi gør, folk skal være velkomne til enkelte møder efter 
aftale. 
 
Vi inviterer interesserede til et møde ang aktiviteter i fælleshuset.  
 
 
Fra næstformanden 
 
Nøgler 
Jimmi har snakket med nøglemanden. Og har styr på hvilke nøgler der skal bruges til hvad, for 
at have så få nøgler som muligt.  
 
Forsinkringssag  
Der er sket et stenslag, en rude blev smadret.  
Bo kører sagen færdig med forsikringen. Der er styr på det 
 
 
Facebook 
Den side vi laver på facebook er kun en infoside.  
Vi opretter en særskilt facebookside (uglefolkene får rettighed) samt alle i bestyrelsen.  
Vi laver smarte links og holder os udenfor salg/diskussioner/osv.  
 
 
Hjertestarter  
Vi vil spørge Bjørn om han vil indhente tilbud, undersøge og køre sagen videre da han havde 
godt styr på det og virkede interesseret.  
Liselotte tager den videre hvis ikke han vil klare den.  
 
Vejbump  
Det er ikke specielt praktisk på en grusvej mht vedligehold. Vi kan desuden ikke gøre noget på 
asfaltvejen da det er en skolevej.  
Kan man få/anskaffe skilte med info om lav hastighed?  
Det kan evt laves til fællesarbejde..  
 
Parkering 
Vær opmærksom på ikke at holde på stikvejene og genere. Hvis man ikke er til gene er det ok. 
Brug ellers parkeringspladserne. 
Hva med pladserne ved fælleshuset, er det lovligt og hvor mange pladser er der egentlig? Mie 
ved mere. 
Info om parkering skrives på Facebook. 
 
Fællesarbejde 
21. Maj.. Fællesarbejde starter kl 9.30 - 12.00 
Skal meldes ud på Facebook og hjemmesiden.  



 
Jimmi sender indbydelse ud til fællesarbejde. 
 
Hængebirk ved P-vest 
Lastbilen kan ikke komme til ved hjørnet ved p-vest, vi beder ejeren beskære sit træ så der ikke 
vil være problemer fremover. 
 
 
Næste møde er 23/5 2016 
 


