
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I AFDELING ØLSTED 

Torsdag den 24.september kl.10.00 

afholdt i lokalerne Bavnager 
 

 

Tilstede var : Jørgen Schouw(JS)  Preben Jensen(PJ) Annie Jensen(AJ) Amalie Kragh(AK) 

Christian Villadsen(CV) Helle Jacobsen(HJ) Tonni Munkberg(TM) 

 

Gæster: Serviceleder Hans Bendix Jensen (HBJ) Obformand Susan Egede(SE) 

 

Formanden JS bød velkommen til den nye bestyrelse og PJ er valgt til bestyrelsens referent. 

 

HBJ tog herefter ordet og informerede bestyrelsen om ideen bag projekt Vild med Vilje, de tre 

beboerforslag fra afd.mødet blev vendt og HBJ undersøger hvad det vil koste at sætte automatisk 

elafbrydere op, så strømmen bliver afbrudt, hvis der spilles for højt i selskabslokalerne, de to andre 

forslag (lys på stier og flere P pladser i Kildemoseparken)blev drøftet på mødet senere. HBJ 

orienterede herefter bestyrelsen om det arbejde der er sat i gang omkring adgangsvej (rampe) ved 

molokker i Solsikkeparken, det lyder som om det når arbejdet er udført, vil være nemt for alle at 

bruge molokker og containere, der vil blive flyttet lidt rundt på eksisterende containere så de også er 

nemmere for alle at bruge. HBJ opfordrede bestyrelsen til at gennemgå husorden for afdelingen, den 

nuværende er et levn fra da Ølsted var fire afdelinger, så en tilpasning der kan fremlægges på næste 

beboermøde, er tiltrængt. HBJ foreslog os at vi udover den obligatoriske markvandring, også 

foretog en havevandring og gerne allerede i oktober. 

 

SE var en tur rundt om vores forretningsorden, med og om suppleanters deltagelse i møderne og om 

man kunne ekskluderes fra bestyrelsen ved længere fravær og med hensyn til suppleanter, så har vi 

valgt at de kan deltage i alle vores møder, dog uden stemmeret og med hensyn til eksklusion, kan et 

bestyrelsesmedlem ikke udelukkes fra bestyrelsen, da personen er beboervalgt. SE opfordrede os til 

at finde en kontaktperson til Jakob, som står for udlejningen af vores lokaler. 

 

Vores gæster HBJ og SE forlod herefter mødet og derefter drøftede vi garager/flere 

parkeringspladser i Kildemoseparken, som var fremsendt til beboermødet som forslag, det skønnes 

ikke at være relevant med flere p-pladser og ideen om garager vil sikkert være en meget dyr 

løsning, som kan være svær at få flertal for. Med hensyn til lys på stierne i Kildemoseparken er der 

dog bred enighed om at det er et problem og at administrationen derfor må se på hvilke muligheder 

vi har for en løsning på dette. 

 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 29.oktober kl.10.00 i Bavnagers beboerlokaler 

 

Som referent for bestyrelsen 

Preben Jensen 


