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Albertslund d. 06.09.2015 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. august 2015 

 

1. Fremmødte: Kirsten, Susanne, Lene, Kjeld og Bendte. 

 

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Susanne har haft kontakt med grundejerforeningen i Elmehusene, for at 

høre om de var ved at skulle asfaltere stien imellem Elmehusene og Fyr-
rehusene. Det skal de ikke på nuværende tidspunkt, da de ikke har råd. 

Brugergruppen har arrangeret en tur til Holbæk hvor man kan se håndte-
ring af madaffaldet. Vi kan ikke deltage. Turen ligger på en almindelig 

hverdag og i dagtimerne. 

 

4. Helene fra agendacentret vil komme på den ekstraordinære generalfor-

samling og fortælle om vores muligheder. Bestyrelsen anbefaler at vi får 
et ekstra stativ af samme slags som vi har nu. Det er løsning 3 i affalds-

planen. Kirsten mener, at det vi anbefaler, er en kombination af løsning 3, 
med poser til mad og rest, og løsning 4, med minicontainere til resten.   

Helene vil gennemgå den nye affaldsplan og oplyse om, hvad de forskelli-
ge løsninger betyder for os her i bebyggelsen. 

Hvad betyder det at vi har et miljøspot på vores affaldsplads?   

Vi skal præcisere, hvad der må sættes på affaldspladsen og især hvad der 
ikke må sættes der.  

Hvad bliver besparelsen ved en central opsamling af pap, papir og glas 
m.m. på vores affaldsplads?? 

Vi skal have belyst, hvordan det fungerer med miljøboksen og hvad de 
forskellige ordninger kommer til at koste beboerne. 

Og om beboerne vil har en ekstra ugentlig tømning i de 3 sommermåne-
der. 

Vi skal spørge om, hvem der har det pædagogiske ansvar for korrekt sor-

tering, og hvem der skal betale bøden, når der laves fejl. Susanne siger, 
at hvis man har alt sit affald nær husstanden, så er det husstanden, der 
skal betale bøden. 

Der skal sættes nye skilte op på pladsen. 

 

5. Fællesarbejde: Bestyrelsen er blevet enig om, at rykke fællesarbejdet lidt. 
Den mener at der er en bedre udnyttelse af arbejdsdagene hvis der bliver 
afhold en i maj, juni, september og en i oktober. Det giver større mulig-

hed for, at der kan males, og så kan vi få luget midt på sommeren. 

Der er huller i asfalten på stien imellem Elmehusene og Fyrrehusene. Keld 
indkøber kold asfalt, som vi ved fællesarbejdet kan lappe hullerne med. 
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Keld indkøber samtidig en ny buskrydder samt en ny kæde og lås til tril-

lebøren.  

Bestyrelsen har observeret, at der er fyldt jord og grus på jordbunken 

som ligger ved affaldspladsen. Vi så gerne at den person som har lagt 
det, fjerner det igen. Der er brugt både penge og resurser på at få planter 

til at vokse på bunken.  

Haveaffald, der sættes, skal i papirsække, ikke i klare plastiksække.  

På fællesarbejdet skal der males skur og luges på stien ved Elmehusene. 

Og fyldes huller med kold asfalt. Skiltet med FYRREHUSENE skal klippes 
fri for beplantning og planterne beskæres ved vejen, så udsynet bliver 

bedre når der køres ud fra Fyrrehusene. Affaldspladsen trænger også til 
maling, men vi venter og ser hvordan den fremtidige plads skal se ud.  

I 2016 ser vi om vi når at male flagstængerne. Lene har konstateret, at 
stolperne i affaldspladsen ikke længere står stabilt. 

Bestyrelsen mener, at der stadig er store problemer med at afvande i car-
portene. Den overvejer at komme med at forslag til generalforsamlingen 

2016 om asfaltering i de carporte. Kirsten mener ikke, at vi skal stille for-
slag. Bestyrelsen har lov til at bruge af henlæggelsen, som nu er ca. kr. 

105.000. 

Susanne nævner, at der stadig er problemer med tagrenden på en car-

portblok, og foreslår at det laves på et fællesarbejde. Kirsten mener, at 
det ikke hører hjemme på et fællesarbejde, da det kun vedrører brugerne 

af netop den carportblok. De skal selv stå for indkaldelse til det arbejde. 

 

6. Bendte indkøber nye vimpler til flagstængerne. 

 

7. Under evt. snakkede vi om at få lagt div. dokumenter og forslag ind på de 
rette sider på hjemmesiden.  

Vi snakkede om plantning af træer på de store plæner. Bendte mener, at 
når der fældes et træ, er det en god ide at plante et nyt. Både kommunen 
og vi selv har fældet træer. Bendte har foreslået en blodbøg i plænen, og 

Kirsten var enig i, at det med tiden ville blive flot. Det kunne vi ikke blive 
enige om. Da nogen kun ønsker træer i kanten og dette var Bendte enig i. 

  

P.B.V.  

 

          Bendte i nr. 17 

 


