
Bestyrelsesmøde i Lærkehuset 

onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.00. 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst. 

  Der er ikke sket noget siden sidst. Der er ikke blevet holdt 

 bestyrelsesmøde siden oktober sidste år pga. Corona. 

 

2. Pap ved affaldscontainer. 

 Der er nogen som stiller eller smider store papkasser i pap/papircontainerne. 

 Dem skal man selv køre ud med på containerpladsen eller rive dem i 

 mindre stykker så de ikke fylder så meget. 

 

3. Sommerfest. 

 Vi vil afholde sommerfest den 28. august, hvis corona tillader det. 

 Der kommer nærmere info herom. 

 

4. Bord/bænkesæt ved den store legeplads. 

           Der er blevet bevilliget 1 bord/bænkesæt. 

 

5. Den ekstra container. 

Bestyrelsen er blevet enige om at der ikke kommer en ekstra container næste år. 

           Der var næsten ingen der brugte muligheden med den ekstra container. 

 

6. Eventuelt. 

Der bliver lavet nye billeder af gildesalens nye terrasse og værelserne, som er blevet 

opgraderet. 

  

 Bestyrelsen er enige om, at der pålægges 200 kr. i depositum for værelserne, 

 uanset hvor mange dage de lejes. Dette er pga. der har været tilfælde af manglende 

rengøring efter udlejning. 

  

Man kan ikke forvente at kunne parkere lige uden for sin lejlighed på Lærkevej, da det    

er offentlig vej. Vi henviser dog til at man viser hensyn til sine naboer, hvis man har flere  

biler. 

  

 Der har været et forespørgsel om man må have en lille pejs i sin have. 

 Det blev besluttet på beboermødet at forbyde bål i haven og på terrassen 

 (gælder ikke grill). 

 Hvis man ønsker at have en lille pejs bliver man nød til at tage det op 

 som et forslag til næste beboermøde. 

 

  

Næste bestyrelsesmøde bliver den 6. oktober 2021 kl 19. 

Hvis i har noget bestyrelsen skal tage op så skriv til Christian. 

Christian kan kontaktes kun i hverdagene mellem kl. 17-19. 

Man kan også skrive en mail via NAB's hjemmeside under afd. 7.       

 

 


