
Afdeling 16 - Bestyrelsesmøde 12.05.2021 
 
Røgalarmer: Det er købt røgalarmer til alle huse og hvis ikke i har fået en sat op er det vigtigt at i 
kontakter Leif Matthiesen Nederhaven 40, han har nogle på lager.  
 
Købe vimpel: Det bliver købt ny vimpel til flagstang.  
 
Skraldspandsstativ: Er sat på pause, idet vi ikke ved om vi skal have flere skraldespande, vi håber 
Sonfor snart melder ud hvordan de vil løse regeringens forslag om at vi skal sortere i op til 10 typer 
affald.  
 
Legeplads: Så er det lagt fliser og buldrebakken jævnet og græs sået, bord og bænkesæt sættes på 
plads og så er det bare med at nyde. Økonomien for legepladsen er uændret vi betaler 1/3 af 
udgifter for legeplads.  
 
Større projekter: Når vi har gang i større projekter skal vi have byggeherre der tager ansvar for at 
arbejdet er udført korrekt inden betaling så det ikke skal afventes i længere tid efter reparationer. 
Det tages kontakt med NAB om dette.  
 
Varmebeholdere: Bestyrelsen går i gang med at undersøge om det kan betale sig at skifte alle 
varmevandsbeholdere ud med mindre system. Det bliver indhentet 3 tilbud og så tager vi det op til 
afstemning på næste afdelingsmøde. 
 
Hæk skiftning: Det er aftalt at det Nederhaven 3 og 4 er de første til at få nyt hæk og det vil vi 
rykke for.  
 
Have vandring: Vi bestiller Allan til havevandring og vi beder om at hvis i har lagt mærke til noget 
som vi skal kigge på, så må i gerne give besked til bestyrelsen.  
 
Vinduer: Vi rykker for eftersyn af vinduer.  
 
Gadefest: Vi ser frem til at kunne holde gadefest i år. Det bliver den 7. august, menu og tilmelding 
kommer senere.  
 
Flagstangsmøde: Den 5. juni er flagstangsmøde, i bedes tage stol med. Efterfølgende 
flagstangsmødet indvier vi højbederne og hvor vi flytter mødet derover og griller pølser. 
 
Højbeder: De er liv i højbederne igen og vi satser på at være færdig inden indvielsen den 5. juni, 
med de sidste ting. Det har taget tid at få det lavet færdig men er lavet i fritid så det kunne 
forventes.  
 
Tagrender: Vi bestiller rensning af tagrender, samt at det skal vurderes om det er behov for 
udskifte dem ud til større.  
 

Husk at reservere datoer: 

5. juni Flagstangsmøde og indvielse af højbeder 

7. august Gadefest 

Vi håber på at se alle sammen 


