
    
Referat bestyrelsesmøde – 22. april 2018 
 
DAGSORDEN 
- Arbejdsdag, herunder: 
- Madlavning til frokost 
- Selskabslege 
- Indkøb af grus 
- Indkøb af materialer til legeplads og skraldestativer 
- Fastlæggelse af opgaver ud over vej 
- Ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse er vedhæftet 
- Fyldning af tanke. Der har været episoder hvor tanke, er fyldt uden for fastlagt tid. 
- Nye ordensregler. Forslag er vedhæftet. 
- Fællesskab i Solager. Fortsættelse af vores samtale med udgangspunkt i naturlejeplads. 
- Evt. 
 
REFERAT 
 
 
1. Arbejdsdagen 

- Thea og Ro køber ind til en vegetarisk frokost (1000 kr. / 45 per.) Folk medbringer eget service.  
- Teambuildings-leg til arbejdsdagen (10 min.)  
- stabilgrus på p-pladsen er reserveret til fællesarbejdsdagen. (Birthe sætter skilt) Der bestilles ikke 

mere.  
- Jens tilbagemelding ang. affaldsstativer: 

- Der er ikke noget nyt ang affaldssortering fra kommunen. 
- Jens foreslår lærketræ til nye stativer. 
- udgifter til materialer ligger under 4000,- 

 
- Materialer til Legepladsudvalg:  

- Jeanet ringer til kommunen ang. tilladelse til reparation af sandkasse. 
- Da der ikke er aftalt noget budget til legepladsrenovation kan udgifter til reparation af 

sandkasse og evt. vippedyr dækkes af posten areal-vedligeholdelse.  
 

- Arbejdsopgaver til fællesarbejdsdag 
Skraldestativer: (10-15 per.)  

- skille lærkehegn ad 
- brænde ender på stolper (gasbrænder / bål)  
- fjerne gamle affaldsstativer – placeres ?  
- Rette fliser op  
- grave huller til stolper / sætte stolper i grus  
- Evan sponsorerer fliser  
- tegning  



- (Medbring til opgaven: vaterpas, spade, hammer, skovl, knivtang, brækjern, 
handsker mm. )  

 
Bjørnebanden – udrydder bjørneklo på Alsø's side til arbejdsdagen (måske)  
plante blomsterløg (2 per.)  
Fjerne haveaffald fra bagstien (10 per.)  
Forberede frokost + lave bål (4 per.)  
Vejen (10 per.)  
Søen rundt (3 per. ) 

 
2. Ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelse godkendes og udsendes. Opfordring til at medlemmerne giver deres mailadresse til 
bestyrelsen.  
3. Fyldning af tanke 

Bestyrelsen overvejer om reglerne for fyldning af tanke skal ændres. 
 
4. Nye ordensregler. Forslag er vedhæftet. Godkendt.   
5. Høns - Bestyrelsen henstiller til at man ikke kan have husdyr til gene for andre inkl. høns.  
6. Fællesskab i Solager. Fortsættelse af vores samtale med udgangspunkt i naturlejeplads.  
7. Evt.  Der sendes et brev til medlem der har ikke-indregistrerede biler stående i haver samt en ulovlig 
parkering.  
 

Næste møde afholdes søndag d. 3. Juni 2018 kl 11.00 
    


