
Bestyrelses Møde d. 14.03.2019 Kl. 19.  

Deltagere: Kira, Peter, Mogens, Bettina H. og Bettina P.    

• Valg af referent: Bettina  

•  Legeplads: Rammen om legepladsen skiftes snart, tilbud er hentet. Bettina H. og Mogens snakker 

med Jørgen om at finde en anden form for afspærring indtil da. Bestyrelsen forsøger at få afklaring 

på hvornår ”snarest muligt” er. 

• Vedligeholdelse nævnt på beboermødet i januar: bekymring om lys er trukket tilbage af beboeren, 

idet tilbuddet gik på at hænge en lampe på gelænderet og trække strøm fra lejligheden. Et andet 

tilbud var få gravet en lampe ned, men det bliver for dyrt. 

Bestyrelsen gennemgår stiarealer og andet: Ved beboermødet fik bestyrelsen det indtryk at nogle 

lejligheder var i fare for vandskader når det regner fordi vandet samler sig i den ene ende af 

Maglehøjparken. Derfor benyttede bestyrelsen sig at det i længere id har været regnvejr og gik en 

tur rundt i området. Vandmasserne virkede ikke til at være af stor betydning, men bestyrelsen har 

taget billeder af steder hvor der samles vandpytter. Ved samme lejlighed kiggede bestyrelsen på de 

omtalte cykelstativer og det viser sig at ikke mange af dem er i stykker. På turen rundt blev 

bestyrelsen opmærksom på, at ikke alle overholder reglerne for hækklipning samt hvorledes haver 

og fællesarealer må benyttes. Derfor går bestyrelsen en tur mere senere på året, hvor det er lyst 

nok til at se nærmere på den slags (og andet). Men bestyrelsen opfordre alle til at overholde 

reglerne og få styr på det der halter således at beboerne undgår en påtale. 

• Sociale Aktiviteter: Der arrangeres en social dag, hvor der istandsættes i selskabslokalerne. 

Derudover laves en herreklub og kvindeklub. De to klubber startes først og i klubberne snakkes om 

hvad der skal laves på arbejdsdagen. Bettina og Bettina står for kvindeklubben imens Peter og 

Mogens står for herreklubben. 

• Indkommende henvendelser Fra Maglehøjparkens beboere: En henvendelse modtaget og 

behandlet. 

• Evt.  

Alle henvendelser til bestyrelsen skal OGSÅ foregå skriftligt, ellers kan bestyrelsen ikke behandle 

dem. Det betyder ikke at man ikke må snakke med bestyrelsens medlemmer også, men får 

bestyrelsen det ikke på skrift kan man ikke forvente at der sker noget på området. Vær dog 

opmærksom på, at E-mailen til bestyrelsen ikke virker, da den er blevet en betalingsservice. Der 

arbejdes på en løsning. Indtil da kan henvendelser afleveres i bestyrelsens postkasse. 

 

Beboere har spurgt til hvad Jørgens opgaver egentlig er. Bestyrelsen undersøger det, da vi selv er i 

tvivl. 

 

Der er ærgrelse over at vi i de forskellige afdelinger ikke kan leje de lokaler som er i andre 

afdelinger. Punktet gemmes til mødet mellem alle afdelinger d. 28. marts 2019. 

 

Der er foreslået at trapperepos udvides lidt så lejligheder der er placeret  oppe får lidt plads til 

begge lejligheder. Det vil også gavne det sociale lejligheder imellem og skabe lige mulighed for alle 

lejligheder oppe. Ideen tages med på næste beboermøde.  

 

Parkering skal overholdes af hensyn til beredskabet og alle skal passe på at fortovet er gangbart - 

om ikke andet, så af hensyn til børn. Bestyrelsen vil foreslå Jørgen at alle båse males op. 



Evaluering af fastelavn: Det gik generelt godt, men der er udtrykt bekymring omkring slikposer og 

tilmelding. Hvordan sikrer vi at børn som er tilmeldt får og ikke børn uden tilmelding? Der har 

været god tilbagemelding omkring børnetønden, hvor en forælder også slog sammen med barnet. 

Derved kommer den ned og æren tilfalder barnet. 

Gevinster var sponsoreret af Bog & Ide, Legejunglen, Rema1000 og Nordisk Film Biograf og har 

derfor ikke kostet afdelingen noget. Stor tak til sponsorerne. 

 

Urafstemning vedrørende videoovervågning sendes ud i næste uge, derefter har man en måned til 

gennemlæsning og der stemmes 23. april (dato ikke helt endeligt) ved at møde op. 

Hovedbestyrelsen tæller op. 

 

Næste møde: 29. april 2019 kl. 19.00 

 

 


