
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 28/4-2022 
 

Til stede: Hans, Jan, Poul, Elsebeth, Jonna og Kim 
Afbud: Valentina og Henriette 

 
 

NYT FRA HANS 
 

1. Træer ved legepladsen og nyttehaverne mod ”godset” er beskåret. 
2. Der er sat penge af til afretning af plankeværk ved Skovfogedvænget nr. 44 haveside mod villaerne. 
3. Der bliver indhentet priser for opretning af P-pladser i Skovfogedvænget i forlængelse af garagerne, 

(på den side hvor der er campingvogns parkering). 
4. Reparationer af huller på stier, Hans har fået en pris. 
5. Cykelskure i Skovfogedvænget bliver gennemgået. 
6. Riste og vejbrønde er blevet gennemgået, og der vil arbejdes videre på dette. 
7. Der vil komme nogle borde/bænkesæt op diverse steder i bebyggelsen (de er bestilt). 
8. Håndværkerbiler må kun læsse af og køre ud igen til en P-plads. Firmaerne har fået besked. 
9. Det vil nok ikke blive nødvendigt med flere kampesten og puller. 
10. Der vil blive søgt kommunen om vi må sætte bomme op. De er godkendt af brandvæsnet og Falck. 
11. Rampen fra Skovfogedengen op på fodboldbanen, ikke nødvendigt at gøre bredere da traktoren 

fremover kører en anden vej. 
12. Efeu gennemgået og vil blive fjernet, så meget man kan ude fra. 
13. Nye tage i Skovfogedengen er så småt i gang, der skal hentes priser osv. 
14. Udsugninger skal ligges ind i langtidbugetet. 
15. Der vil blive lagt sten på p-pladser i den næste gård i Skovfogedengen. Den øverste gård vil blive 

lavet næste år. 
16. Hans undersøger om der kan blive malet striber ud for P-pladserne i Skovfogedengen uden for 

boligerne, når der er lagt nye sten. 
17. Oliver sørger for indkøb af flere borde og et mindre telt til salg, grilning osv. Mail afsendes til Oliver 
18. Der vil kunne trækkes strøm til sommerfesten ved vaskeriet i Skofogedvænget. Elektrikeren sørger 

for dette når der er undersøgt hvor mange watt der skal bruges. 
 
 

KUN BESTYRELSEN 
 

Sommerfest 2022 
 
 

1. Vi gennemgik hvad der er hentet priser på. 
2. Der blev talt om budgettet som løbende bliver fulgt op. 
3. Poul står for sækkeløb til sommerfesten. 
4. Bagning af 3 forskellige kager, dette vil Elsebeth godt gøre. 
5. Jonna sørger for omdeling af sedler ang. hjælp til at rejse telte, og en seddel til ophængning at der 

kommer indbydelser ud i start juli. 
6. Jan undersøger hos slagter Duelund om de kan stå for maden til festen og priser. 
7. Det meste er indkøbt eller bestilt. 

 
Med venlig hilsen  

Kim Voss 
 
 
 


