
Referat af bestyrelsesmøde den 20. april 2022, kl. 19.00. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
For et stykke tid siden opdagede en andelshaver, at låsen til hendes og andre andelshaveres fællesrum var 
brudt op, men intet manglede. Vi formoder, at det er Fiberby, der har brudt ind i kælderrummet for at fikse 
noget på deres anlæg. Patrick vil kontakte Fiberby og høre, om det er sådan det forholder sig. I tilfælde af at 
det er sådan, vil vi bede Fiberby om, fremover at kontakte andelshaverne, før de bare bryder ind. Desuden 
vil vi også bede dem om fremover at informere os via mail, når de skal have adgang til deres udstyr på 
ejendommen. 
 
Gårdlauget har indkøbt store vintønder, som de vil omplante flere blomster i m.m. Der er plantedag den 30. 
april, og vil være glade for et par hjælpende hænder.  
Desuden holder Gårdlauget også generalforsamling den 9. maj kl. 17, hvor alle er velkomne. 
 
4) Udendørs-arealerne 
Nu er det gode vejr endelig kommet, og det trækker folk udendørs for at nyde solen. 
I den forbindelse minder vi lige om et par gode ”bud”, som vi vil opfordre alle til at respektere. 
Det er ikke muligt at reserveretagterrassen til forskellige formål. Hvis man har planer om at holde et 
arrangement der, må man håbe, at der ikke er nogen andre deroppe, eller at der er plads til alle. Alternativt 
kan man skrive en besked i ProBo, hvor man informerer om, at man påtænker at bruge tagterrassen på en 
bestemt dato, og så håbe, at der ikke er nogen, der benytter sig af tagterrassen lige præcis den dag.  
Se i øvrigt også det ophængte reglement for brug af tagterrassen, der hænger deroppe og ligger på vores 
hjemmeside. 
 
I de varme forårs-, og sommermåneder er mange flere, der bruger tørrestativerne. Vi vil gerne opfordre alle 
til at huske at tage deres vasketøj ind, når det er tørt, så det ikke ”spærrer” for andre, som kan få glæde af 
tørrestativerne. 
Vær også opmærksom på, at når børnene leger i gården, skal det foregå på en måde, så det ikke generer de 
andre beboere – altså gerne uden for meget larm og råb og skrig. 
 
5) El-projektet 
Gennemgangen af elinstallationerne hos andelshaverne er nu næsten overstået, og vi takker jer for jeres 
samarbejdsvillighed i den forbindelse.  
 
6) Evt. 
Der står meget rod rundt omkring på matriklen igen. Vi vil snart iværksætte en stor-oprydning, anført af 

vores dygtige vicevært. Så se at få flyttet dit rod, før vi gør det      . 
   
 
Næste møde er den 11. maj, kl. 19. 
 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 27. april 2022. 
 


