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Albertslund d. 12. maj 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2016 

 

 

Fremmødte: Bendte Egenhardt, Kjeld Mikkelsen, Kirsten Boserup, Lene Hansen 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt.  

 

2. Affaldsordning 

Bendte har skrevet til Helene angående indretning af affaldspladsen.  Helene ville komme med 

forslag til indretning om ca. 2-3 uger og opfordre til at vente med at købe ekstra containere, da 

der kan købes brugte på facebook ”albertslund bytter”. 

 

Flere bør deltage i et evt. møde med Helene om indretningen. Kirsten er hjemme. Ellers bør 

møde afholdes omkring kl. 8 eller 16, så deltager Lene gerne. 

 

Bendte har kommunikeret med Sara fra kommunen vedr. frekvenser på tømning af pap, stor-

skrald mv. 

 

I dag får vi tømt pap hver 3. tirsdag. Der ønskes tømning hver uge, hvilket er meddelt til Sara. 

Det er ikke oplyst til at koste ekstra. 

 

Kirsten oplyste, at Fru Hauges hus bliver tømt nu, da det er solgt.  

 

Bilbatteri er hentet retur. 

 

3. Status på overdragelse fra tidligere formand  

Bendte har holdt overdragelsesmøde med Susanne og CVR nummeret er overført til Bendte. P-

nummer står stadig i Susannes navn. 

Kirsten har sørget for at forsikringer i Topdanmark og IF er overdraget til Bendte. 

Overførslen af netbanken er i gang. 

Lene overfører domænerne til Bendte. 

 

4. Fællesarbejder - herunder rundering i området  

Maling af fællesskur  

Ved nr. 2 fjernes kaprifolie så meget som muligt 

Ved nr. 2 beskæres liguster mellem enebær og røn 

Ved nr. 2 beskæres buske ind til ligusterhæk 

Ved nr. 2 fældes den halvdøde gren af rønnen og der ryddes ud omkring stammerne. 
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Grave hypenroser op mellem spiræa mod Elmehusene

Beskære langs med stien mod Elmehusene

Buskrydning på skrænten mod Pilehusene

Store grene saves af mod Pilehusene

På vestlige græsplæne skaltj6rnen fældes på hjørnet mod nr. 6

På vestlige græsplæne skal buskene klippes ind

Jordvolden skal luges

Lugning og fejning på p-pladserne inkl. carporte

Luge petanque banen

På vestlige græsplæne mellem nr. 4 og nr. 6 skal laurbærkirsebær skæres ned

Klippe rØd spiræahæk ved nr. 5.

Luge ikke private stier for græs mv.

Busk ved hjørne af fællesareal ved nr. 26 skal forynges.

Kjeld undersØEer med Jonas hvad rydning af hØj hybenrose mod Elmehusene vil koste.

Lene køber noget round up.

Bendte snakker med Michael om træbeskyttelse og pensler.

Kjeld oplyser, at der er ø1, vand og benzin i skuret.

Kjeld og Lene deltager den 22. maj, Kirsten og Bendte deltager den 19. juni.

5. Asfaltarbejde

lntet nyt.

6. Snerydning

Bendte har skrevet til Peter igen og rykket for bekræftelse af aftale om snerydning. Hans pc har

været gået i stykker, men han har telefonisk bekræftet at vi er dækket af hans forsikring.

Bendte tjekker på næste brugermØde vedr. Elmehusene og aftale vedr. snerydning, da det er

samme entreprenør.

7. Evt.

I Tjørnehusene har de fået fiber. Vi har ikke høn videre fra Hammer endnu.

Fællesarbejde den 11. september og 9. oktober.

8. Næste møde

Tirsdag den 6. september kl. 19 hos Kjeld.
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