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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

- Da det var lang tid siden vi har haft møde, var der ikke noget, så godkendt. 

2. Formandens orientering 

- Vedrørende Kildemoseparkens beboerlokale, der har jeg nogle store udfordringer med dem der 

bruger huset, Team Aktiv, Halsnæs Kommune, mandags Cafe, samt tirsdags cafe/banko. Det 

går ganske simpelt ud på, at ingen af brugerne tømmer skrald mv., så bare en lille ting så bliver 

jeg kimet ned. Nu bliver der lavet lidt mere kontrol efter hver gang der har været nogen, og så 

må vi se. 

 

- Så fortalte jeg om at få opsat el ladestandere i Solsikkeparken og Kildemoseparken, det blev 

godkendt, og der vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde i Solsikkeparkens 

beboerlokale den 22/2-23. 

 

- Så er der ved at blive lavet noget flisearbejde i Kildemoseparken, og efter lidt snak om det, blev 

vi enige om, at det ikke var særligt pænt arbejde der var blevet udført. 

 

- Så nævnte jeg det omdelte materiale om køkkenrenovering. Da flere end 10 husstande viste 

interesse for køkkenrenovering, bliver der arbejdet videre med projektet. 

3. Indkomne forslag 

- Det blev foreslået, at vi skulle prøve at lave et loppemarked igen, det er jo gået godt nogle gange, 

ligeledes vil vi gerne lave et Skt. Hans arrangement, så det arbejder vi også på. 

Referat af bestyrelsesmøde i Ølsted 
Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.00 i Solsikkeparken 

Tilstede: Flemming Nielsen, Connie Philipsen, Anni Jensen, Pernille Lyng og Britta Poulsen. 

Suppleanter:                

Afbud: Signe Johannessen. 

Gæster:  
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4. Eventuelt 

- Der kaldte jeg så bordet rundt. Der blev spurgt ind til om vi i Solsikkeparken og De Hvide Huse 

måtte køre haveaffald ned i containeren i Kildemoseparken. Hvis ikke, om vi så kan få en i 

Solsikkeparken som kan bruges af det område. 

 

- Der var også et stort ønske om at få en container til glas i området ved nr. 65 i Kildemoseparken. 

 

- Så var der ønske om at få nyt køleskab i Kildemoseparkens beboerlokale da det vi har, er færdigt 

samt 4 stk. 1 liters vandkander og 5 stk. stable glasskåle 23-25 cm i diameter. 

 

- I Solsikkeparken ønsker vi os 2 små flag og fødder de kan stå i ved fester, det med at få en 

flagstang ude på parkeringspladssiden bliver nok lidt vildt.  

 

- I Bavnager er man ikke tilfreds med den affaldsløsning der er. Måske der skulle være noget som 

ligner det i de andre 2 afsnit. Derudover skal vi jo også tage hensyn, da beboerne ikke er de 

mest mobile, ved ikke hvordan det kan løses. 

 

       

Med venlig hilsen 

Flemming Nielsen 

Afd. Formand Ølsted 

 

 

 

 

 

 

Referatet fra afdelingsmødet kan læses på Arresø Boligselskab hjemmeside 

www.ab2010.dk 

http://www.ab2010.dk/

