
Referat fra bestyrelsesmøde den 7.8.2018 

Tilstede er: Knud-Erik, Gert, Henry og Lene. Afbud fra Torben og Johnny. 

1: Sidste møde 

Sankthans blev aflyst pga. afbrændingsforbuddet i kommunen. Ellers intet 

2: Regnskab 

Henry gennemgår posteringer siden sidst. Alle kontingenter på nær 1 er blevet indbetalt rettidigt. 

Henry sender påmindelse/rykkerskrivelse efter reglerne. 

3: Datalovgivningen 

Gert har lavet en skrivelse om hvorledes vi håndtere data i foreningen. Leif lægger dette op på 

foreningens hjemmeside, således at det er frit tilgængeligt for alle. 

Sagen afsluttes med dette. 

4: Asfalt 

Johnny kontakter Munck asfalt til efteråret som aftalt, og får lappet de holder der er blevet givet 

tilbud på. 

5: Buske og træer bag rækken ved nummer 58 

Tilbud er modtaget på rydningen, og det firma der slår græs, er blevet bedt om at udføre opgaven 

i henhold til tilbuddet. Arbejdet er påbegyndt. 

6: Kopimaskine/printer 

Den koster ca. 1000 kr. Torben indkøber den hurtigst muligt. 

7: Grussti ved den nu fjernede legeplads ved nr. 64 

Den lille grussti er blevet kørt voldsomt op, muligvis af den traktor der slår græs. Det er blevet 

påtalt overfor firmaet at de skal færdes med forsigtighed på stierne med deres tunge køretøjer. 

Firmaet der tidligere har lavet stien, JHP ODENSE, bliver kontaktet af KE, og bedt om at lave stien 

på ny. 

8: Legepladser 

Vi snakker fortsat om de forskellige muligheder der er når en ny koster så meget. De eksisterende 

elementer er nu blevet ordnet så de igen er anvendelige, og det vurderes at de kan holde 2-4 år 

mere. Vi overvejer derfor at indkøbe nogle enkelte nye dele som supplement til det vi har i 

forvejen. KE har kontakt med en der sælger renoverede hoppedyr, og vi arbejder på at få noget 



tilbud på disse. Planen er at vi skal ha 2 hoppedyr, en ”hoppe”-vippe, og måske en ny gynge på 

dem begge som ikke er dæk-gynger. KE arbejder på sagen. Alternativet er at vi får Kompan ud og 

giver et tilbud på levering og montering af disse enkeltdele. 

Regning for renoveringen er endnu ikke modtaget. 

9: Affald i naturen 

Der bliver fortsat smidt haveaffald rundt omkring i området. KE har snakket med Vej og park i 

Odense kommune om dette. De opfordrer til at vi laver en husstandsskrivelse til alle grundejere 

om at dette er forbudt. 

Der er dog ikke enighed om denne fremgangsmåde i bestyrelsen, og vi tager derfor op på næste 

møde, hvorvidt vi skal tage emnet op på næste generalforsamling eller ej. Indtil da laver Leif et 

opslag på nettet om at dette er forbudt, og at vi i stedet henviser til genbugspladsen eller de 

containere vi ofte tilbyder. 

10: Container i oktober 

KE ringer og bestiller en container til uge 42 15-22/10 Lene laver seddel til husstandsomdeling og 

Leif slår op på nettet. 

11: EVT. 

Intet 

 

Næste møde 23.10. klokken 19 hos Lene (58) 


