
Bestyrelsesmøde Jollen/Staget 
Onsdag den 18.05.2022 kl. 19.00 i Fælleshuset. 

Til stede  

       Mia Vergo 
       Anne-Mette Andersen 
       Henrik Dencker 
       Kirsten Aunel (Kirsten) 
       Kirsten Kofoed (KiKo) 
       Lars Jensen 
       Jørgen K. Hansen 

Referat 

1. Velkomst og præsentation 
Vi bød velkommen til de nye suppleanter Lars og Jørgen. Dernæst havde vi en præsentation af 
de øvrige medlemmer og deres arbejdsfordeling.  

 
2. Inddragelse af grundejerforeningens fællesarealer. 
Da bestyrelsen har modtaget en klagesag, er emnet om generelle inddragelser af fællesarealer 
blevet aktuel. Vi gennemgik den historiske viden i forhold til, hvordan disse inddragelser var 
sket gennem tiden.  

 
      Gennemgang af dokumentet  

Vi behandlede det skriftlige materiale fra bygningsgruppen, samt brevet fra Gunnar til 
bestyrelsen og bygningsgruppen. 
 
Vi var enige om, at der skulle gælde samme vilkår for alle i de berørte matrikler. Vi vil derfor 
indkalde bygningsgruppen til et møde, hvor vi på den baggrund vil drøfte mulighederne for en 
løsningsmodel. 

 
      Advokatens brev til Gunnar 

Vi diskuterede indholdet i dette brev og blev enige om, at vi, efter mødet med 
bygningsgruppen, eventuelt vil indhente yderligere advokatbistand til arbejdet med dette 
svære emne.  

 
3. Møde med Bygningsgruppen 
Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
4. Aktuelt i bebyggelsen 
Der var tre punkter 

 



      Affaldssorteringen 
      Vores papir container er kun til papir og ikke til pap. Det er vigtigt at være opmærksom på 
      dette, så orienter gerne medbeboere der ikke er opmærksom på denne begrænsning. Pap skal 
      på genbrugsstationen eller sættes ud til storskrald.  
 
      Der har været forespørgsel på sortering af flasker og mælkekartoner. Flasker skal i kommunens 
      glascontainere. Det er ikke muligt at sorterer mælke-, juice- og yoghurtkartoner, de skal til  
      restaffald 
 
      Alger på mur 
      Lasse afprøver i øjeblikket 2 produkter af algefjernere på vores mure, for at finde det produkt  
      der fungerer bedst. Det produkt, der tidligere har været brugt, kan ikke længere skaffes.  
 
      Legehus og gynger 
      Det har været en meget lang proces at få indkøbt de nye legeredskaber. Der er kamp om, at få   
      råvarerne til produktionen specielt stål. Men leveringen er nu aftalt i uge 24. Vi håber. 
 

5. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 
       For referat  
       Kirsten Aunel 
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