
FAB Afd. 9
Heimdalsvej 11-49

3600 Fr.sund

Referent: Mette Bøgel

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 20. oktober 2020, kl. 17:00

(6/2020)

afholdt i bestyrelseslokalet Heimdalsvej 25, 3600 Fr.sund med følgende deltagere

Formand Pia Ryborg 21, st.
Best.medlem u. funktionstitel Torben Christiansen 13, 1., tv.
Best.medlem u. funktionstitel Mette Bøgel 27, st.
Best.medlem u. funktionstitel Betina Frost Skovgaard 49, 1., tv.
Best.medlem u. funktionstitel Jørgen Vick 17, 2. th.

Afbud fra suppleant Michael Kvistgaard 23, 2. tv.

1 + 2.
Pia bød velkommen, dagsordenen godkendtes og Mette valgtes til referent.

Til referatet af bestyrelsesmødet den 9. juni d.å. tilføjes;
- at Anne-Grethe Danielsen, hovedbestyrelsen, deltog, og
- at Jørgen Vick, der ikke deltog, havde meldt afbud.

Til referatet af bestyrelsesmødet den 25. august d.å. tilføjes;
- at udskiftning af hegn er udskudt til efter modtagelse af granskningsrapport.

3.
Orientering fra formand

● Endnu intet nyt fra Frederikssund kommune vedrørende affaldssortering. Vi
afventer information fra Jesper, når han er orienteret.

● Jesper arbejder med undersøgelse af mulighederne for ladestandere til elbiler. Vi
afventer information fra Jesper, når der foreligger relevant nyt.

● Bestemmelser om udførelsen af granskningsrapport er tilgået bestyrelsen. Vi
afventer herefter meddelelse om tidspunkt for arbejdet.

4.
Fællesmødet



Ved mail af 12.oktober d.å. har konsulent Natasja Bundgaard, Frederikssund kommune, og
Nordsjællands politi meddelt, at tryghedsvandringen, der var planlagt at finde sted i november
d.å., som følge af Covid-19 restriktionerne er udskudt til 2021.
Nærmere herom vil følge, når ny instruks er tilgået bestyrelsen.

5.
Gennemgang af beboermødet

Ønske om større lokale end Falkenborgvej forventes imødekommet.
De til enhver tid gældende Covid-19 restriktioner iagttages.
Nærmere herom følger.

6.
Opsummering af igangværende

Fibernet – Tilbud er under indhentning fra flere udbydere. Samtlige vil blive gennemgået af
professionel uvildig rådgiver.

7.
Punkter fra årshjulet

Bestyrelsesmødet medio november flyttes til primo december.

8.
Legepladsudvalg

Udvalget arbejder videre på en økonomisk acceptabel model under iagttagelse af et absolut
fornuftigt prisniveau på den samlede entreprise. Et varieret udbud af løsninger, der tilgodeser
flest mulige, ønskes og lægges til grund ved indhentelse af tilbud hos flere udbydere.

9.
Eventuelt

Intet behandlet under eventuel ved dette møde.

8.
Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmødet i december finder sted tirsdag den 8. kl. 17:00 i bestyrelsens lokale
Heimdalsvej 25, 3600 Frederikssund.

På vegne bestyrelsen for afd. 9
Formand Pia Ryborg


