
Referat for bestyrelsesmøde  

Dato: 12 August Kl 19-20;30 

Sted: Kontoret ved Varmemesterkontoret. 

 

Deltager: Peter, Bettina H, Mogens, Bettina P og Kira 

Afbud:  

Referent: Peter 

Ordstyrer: Bettina H. 

 

Arbejdsdag? 

Materialer er bestilt bliver leveret torsdag i uge 45.  

Indbydelser deles ud i morgen tirsdag den 13.8.19. Peter henter disse mellem 10-12 

Fredag Kl.16. Tovholder Kira                              

Lørdag Kl. 10 Tovholder Kira                                   

Vi laver fælles aften grill Lørdag, hvor folk selv medbringer maden.  

Søndag Kl.10 Tovholder Bettina H og Peter       

Der vil være drikke vare til de arbejdende.                 

 

- Fælles Middage efterspurgt af kvinde hygge/herre hørm og grill aften.  

Første mandag i måneden, kan alle der vil deltage i Maglehøjparken, tage en ret med der 

passer til ens familie. Og selv medbringer drikkevare, Aflyses ved Helligdag. Sedler om 

dette kommer op i vaskeriet og infotavler.  

Tovholder Bettina P og Bettina H første gang bliver 7 okt. Hvis lokalet er ledigt.  

 

- Legeplads, hvad er status på denne. 

Sidste møde blev der afstemt at en ny tovholder skulle på teamet. Dette blev Bettina H.  

Teamet består af Kira (Formanden), Peter.  

Bettina P har trukket sig fra teamet.  

Da den tidl. tovholder ikke har givet sit materiale videre, el. svaret på mail. Har den nye 

tovholder måtte starte forfra.  

Der er indhentet to tilbud på en ny legeplads. Det 3. afventer vi endnu.  



Der er lavet breve til mulige sponsorer. De vil blive sendt ud, der hvor det ikke er muligt 

med personlig aflevering. Vi har også fundet 2-3 Fonde vi vil søge.  

Vi har undersøgt hvor mange husstande i Maglehøjparken, der har børn der vil benytte sig 

af en legeplads. Min 165 bofaste børn, børne el oldebørn. 

Samt hørt om de var for eller imod en ny legeplads. Hvilket flest var fortaler for. Mange 

spurgte om det krævede en huslejestigning. Hvor vi fortalte om vores sponsor projekt. 

Nogle er kommet med forslag til mulige sponsorer, nogle spørger om man kan lave en 

mobil pay indsamling. (denne mulighed vil teamet tage med i næste møde, og undersøge 

nærmere). 

Der bliver hængt sedler omkring hjælp fra mulige firmaer i form af folk der bor i 

Maglehøjparken, for at dette bliver et Fælles projekt for os Alle I infotavlerne.  

Legeplads teamet vil fremadrettet holde legeplads møder og lave referat af disse, uden for 

bestyrelsesmøderne som vil kunne læses på hjemmesiden.  

- Billeder af bestyrelsen.  

Der er modtaget billeder fra dem der ønsker at havde dette. Sidste frist er fredag d. 

16.08.19 

Kira får trykt disse og de hænges op i infotavlerne snarest.  

  

- Indkommende fra beboere.  

En beboer i Maglehøjparken har kommet med en skriftlig henvendelse vedr. en bil 

parkeret på gule afmærkninger. Og dette er et generelt problem flere steder. Vi afleverer 

sedlen på kontoret i morgen.  

- Evt.  

Cykler.  Mogens finder ud af regler vedrørende om og fjerne gamle brugte cykler uden 

ejer.  

Herefter er Peter tovholder for at få ryddet op på dette område.  

Reglement. Husdyr.  

Der kommer forsat mundtlige henvendelser om beboere der holder dyr man ikke må 

havde ifølge reglement. Formanden henviser igen, at vi altid skal havde skriftlig 

henvendelse før vi som bestyrelse kan gå videre med overtrædelser af reglement.  

 

- Næste møde. 14. nov 2019 kl. 19-20:30 

 

Skrevet af Peter.  


