
Bestyrelsesmøde Jollen/Staget
Onsdag den 25.08.2022 kl. 19.00 i Fælleshuset.

Til stede 
       Mia Vergo
       Anne-Me e Andersen
       Henrik Dencker
       Kirsten Aunel (Kirsten)
       Kirsten Kofoed (KiKo)
       Lars Jensen
       Jørgen K. Hansen

Referat
1. Haveplan

De 2 runde rosenbede i græsset ved siden af Jollen 1, skal forsøgsvis biobeskæres l lav 
bevoksning på ca. 30 cm. 

Den nuværende haveplan vil blive revideret i november, med deltagelse af Kiko, Mia og 
Lasse.
 
Vi ønsker forsat, at æbletræerne på æbles en bliver beskåret hvert andet år, bl.a. fordi de 
bliver høje og tager meget lys. Det vil blive taget med l GF Borupgårds næste 
bestyrelsesmøde. 

2. Havedag 
Der er a entning af haveaffald 4 gange om året. Næste gang bliver den 10.10 for Jollen og 
11.10 for Staget, derfor bliver havedagen søndag den 9. oktober 2022.

3. ”Jordsag” 
 Jorden er nu ernet, men husk der må fortsat ikke lægges træer og andet i fredskov. 

             
4. Graffi  

Der har fornyelig været graffi  i bebyggelsen. Det er nu ernet e er opkald l vores 
samarbejdspartner. Da abonnementet er en dyr post, blev det beslu et, at Henrik 
undersøger, om Lasse kan udføre opgaven og l en bedre pris. 

5.   Affald 
Der er stadig problemer med at pap og endda store papkasser bliver lagt i vores 
papircontainer. Der må IKKE på nuværende dspunkt lægges pap og mælkekartoner i vores
sorteringer.  Dernæst vær opmærksom på, at der kan kommes affald i containerne fra 
begge sider. Vi skal hjælp hinanden med disse oplysninger, så vi kan få en god sortering. 



5. Advokat og Bygningsgruppen
Bestyrelsen afventer bygningsgruppens inds lling og vil dere er i samarbejde med advokat
Henrik Østergård komme med et oplæg l generalforsamlingen.

6. Hjertestarterkursus
Der vil i september komme et 2 mers kursus i brugen af hjertestarteren. Bestyrelsen vil 
komme med en nærmere udmelding.

7. Støj fra Poppelgårdens ven la onsanlæg.
Nogle beboere nær Poppelgården er generet af støjen fra stedets ven la onsanlæg. 
Jørgen kontakter Poppelgården om mulige løsninger.

8. Algebekæmpelse
Der er 26 facader + fælleshuset, som bør have algebesky else. De er fordelt på både høje 
og lave gavle. Vi sæ er processen i gang.  De enkelte parceller skal give deres lladelse og 
sam dig sørge for at murgavlene er fri for beplantning. Der vil blive s llet s lladser op og 
sprøjtet. Anne-Me e vil indhente lladelserne.

Der er taget kontakt l et VVS-firma for montering af manglende zink afdækning på en på 
en fælles halvmur i Staget.

9. TDC 1-års syn
Der vil være møde torsdag 1.9.2022 kl. 8.00 i fælleshuset med Kiko, Kirsten samt 
repræsentanter for TDC Net og Constructel, som er ansvarlige for gravearbejdet og 
fliselægningen.  

10. Trappe og gelændere
A alen med firmaet KC Anlægsservice om opretning af den udvendigtrappe ved Staget 2 er
på plads. Når trappen er repareret, vil der blive sat nye gelændere op i alt 5 steder.

 
11. Forsikrings lbud

Tryg har givet os et meget billigere forsikrings lbud, i forhold l den vi har. Henrik arbejder 
videre med de e, da det er på samme be ngelser som den nuværende forsikring. 

             
12. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11.10.22 kl. 19.00 i fælleshuset

13. Bestyrelsesmøde med Bygningsgruppen
Tirsdag den 1.11.22 kl. 19.00 i fælleshuset – KiKo sender invita on.

       For referat 
       Kirsten Aunel 


