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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28. marts 2018 kl. 19.30 

hos Jørgen, Hartmannsvej 47 

 

Deltagere: 

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Niels Sparvath og Jørgen Friis. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

3. Konstituering jf. vedtægterne  

• Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Beslutning: 

Formand: Niels 

Næstformand: Tut 

Kasserer: Jørgen 

Sekretær: Martin 

4. Evaluering af generalforsamling samt godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

Tilretning og godkendelse af Martins udkast til referat.  

Beslutning: 

Jørgen og Philip havde et par småændringer til formuleringen et par steder i referatet. Disse blev 

rettet og referatet blev herefter godkendt. 

Arrangementet på Idrætscenter Vest var igen i år en succes og det blev derfor vedtaget at vi stadig 

holder ved at afholde generalforsamling på Idrætscenter Vest. Der var ingen beboere som bad om et 

lift derud, men bestyrelsen er enig om at det også tilbydes i 2019. 
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5. Drøftelse af bestyrelsesarbejdet 

• Forretningsorden 

• Arbejdsdeling i bestyrelsen 

• Besvarelse af beboerhenvendelser 

• Forberedelse af bestyrelsesmøder 

• Fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet i 2018 

Beslutning: 

Arbejdsfordelingen blev gennemgået og nogle af opgaverne blev omfordelt. 

Martin får Lasse til at oprette Jørgen i webformularen i stedet for Lars. 

Arbejdsdelingsskemaet blev rettet til og sendes rundt til bestyrelsen sammen med referatet. 

Angående hvilket fokus vi skal have på de grønne områder, gjorde Jørgen opmærksom på at der var 

gode muligheder for eventuelt at omlægge noget af det store plæneareal ved Hartmannsvej, ved 

siden af fodboldbanen til blomstereng, halvlukkede siddegrupper, labyrinter eller andet. Dette er 

også en mulighed andre steder, hvor det kan bidrage til at bryde ensartetheden af de grønne 

områder. 

Nedenstående fokuspunkter blev valgt. 

Fokusområde 1, grønne områder og småskove samt udvikling af disse. 

Fokusområde 2, Veje og vejtræer. 

Fokusområde 3, Information. 

Skal vi have nogle professionelle grønne folk på besøg til en snak angående ”vilde” blomsterenge? 

Vi følger op på fokusområderne på bestyrelsesmøderne i 2018. 

6. Siden sidst 

Der har været afholdt generalforsamling d. 13.03.2018, som gav en ny mand i bestyrelsen, 

Jørgen Friis. 

Der har været indledende vejeftersyn på H.C. Lumbyes Vej 1-37 d. 26. februar.  

Status på snerydning: Det er ok nu, men vi følger op på det når vinteren er helt ovre. 

Gartnerne har tidligere meldt ud at de nye fodboldnet allerede er blevet ødelagt. Det viser sig efter 

grundigere undersøgelse at det ikke var noget af betydning alligevel. 

Der mangler en gelænderpind på trappen til rutsjebanen på den mellemste legeplads. 

Tut følger op, overfor gartnerne, på en status på petanquebanernes belægning. 
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7. Henvendelse fra beboere 

• To beboere, der ikke har haft mulighed for at deltage i generalforsamlingen, fremhæver at det 

grønne i Ellebæk 1 er noget der skal fremhæves. De opfordrer bestyrelsen til at bevare områder med 

træer (småskove/plantebælter). Det er synd og skam, at alt skal være fladt og udlagt som græsareal. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har noteret sig beboernes synspunkt og det tages med på drøftelserne senere på året. 

 

• En beboer, der deltog i generalforsamlingen, foreslår at der laves et forsøg med en blomstereng i 

vores græsplæner. F.eks. ved legepladserne. 

Beslutning: 

Forslaget om en blomstereng er inddraget i Fokusområde 1, som er nævnt i punkt 5. 

 

8. Kommunikation – samt nyt til hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev 

• Hvordan kommunikerer vi bedst? 

Beslutning: 

Hvordan vi kommunikerer, er noget vi vil arbejde dybere ind i på de næste bestyrelsesmøder. 

Et forslag var at lægge et link på Facebooksiden når der er nye referater at læse på hjemmesiden.  

 

• Hvordan bruger vi hjemmesiden? 

Beslutning: 

Hjemmesiden er et godt værktøj til faste informationer og downloads, og eventuelt bedre udnyttelse 

af siden er også noget vi vil arbejde dybere med på de næste bestyrelsesmøder. 

 

• Hvordan bruger vi Facebook? 

Beslutning: 

Facebook bruger vi gerne til informationer om generalforsamling, skt. Hans og aktuelle 

begivenheder eller oplysninger. Ud over førnævnte, kan der også oplyses om referater og 

nyhedsbreve. Mere konkret brug af Facebook er også noget vi kigger på på de kommende 

bestyrelsesmøder. 

 

• Hvad skal der med i næste nyhedsbrev? 

Beslutning: 

Konstitueringen, høringen om de små skovområder, nyt fra gartnerturen, fokusområderne, et 

resumé af generalforsamlingen, H.C. Lumbyes vej starter renovation op på de ulige numre i foråret, 

akut renovering af Hartmannsvej.  

De personlige tekster skal opdateres. 

Martin spørger Lars hvad det har kostet at få skrevet nyhedsbreve. 

Martin snakker med Finn Frederiksen om hvad det koster at få trykt nyhedsbreve bos dem. 

Niels undersøger hvad det koster at få udskrevet nyhedsbreve hos kommunen. 

Der skal bruges 400 eksemplarer i størrelse A4 i farver på begge sider. 
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9. Evt. herunder næste møde 

Jørgen nævnte at gartnerne godt kunne være bedre til at fjerne selvsåede træer. 

Vi snakker med gartnerne om dette hen ad vejen. 

Tut spørger ind til gartnerne om hvor meget arbejde de egentlig gør i at rydde affald i 

området.  

Vi følger ved selvsyn selv op på det med det selvsåede ahorn overfor 

transformatorstationen. 

Tut bestiller Idrætscenter Vest til generalforsamlingen 2018 den 2. tirsdag i marts. 

Tut bestiller Rasmusklump band til Skt. Hans. 

Tut bestiller brandvæsnet til Skt. Hans. 

Martin spørger Lars om han vil hjælpe til ved Skt. Hans. 

 

En plan for bestyrelsesmøderne 2018 planlægger vi næste gang. 

Næste møde er tirsdag d. 24. april hos Philip 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 


