
Referat af bestyrelsesmøde d. 23. februar 2021

Deltagere
Gunna, Henrik, Michael, Tine og Claus

1. Referent
Claus

2. Siden sidst
Eftersom mængden af storskrald er reduceret væsentligt, er afhentningen ændret, så vi fremover 
selv bestiller, når rummet er ved at være fyldt.
Der er igen efterladt affald, som ikke afhentes under kommunens ordning. Herunder spejle og et 
toilet. Der henstilles til, at man selv bortskaffer glas og byggeaffald.

3. Generalforsamling
Tid: D. 11. maj 2021 kl. 17:00
Sted: Fastlægges senere.
Regnskabet for 2020 giver igen et overskud. Det skyldes primært, at de nye gartnere først og 
fremmest har brugt tid på at overtage opgaverne i gården, og at ekstraarbejder fortsat udestår. Det er
derfor forventningen, at udgifterne vil være højere i 2021. Samtidig er der behov for indkøb af nye 
havemøbler samtidig med, at den eksisterende julebelysning er slidt op.
Der skal derfor lægges budget for:

• Havemøbler
• Julebelysning
• Forventede ekstraarbejder hos gartnerne

Der er en forventning om, at der til generalforsamlingen ligger et konkret forslag fra 
Kastaniegården om anvendelse af de hensatte midler til ny belægning. Projektforslaget er en 
forudsætning for at midlerne fastholdes.
Stenbroens skal fremgå under punkt 5 i stedet for Creative Gardens.
Skift af administrator er fortsat under overvejelse.

4. Fastelavn
Arrangementet blev afviklettild stor tilfredshed for de deltagende. Godt vejr og godt humør. 
Arrangementet har inkl. tønder og gaver til konger og dronninger kostet godt 2.500 kr. Det endelige 
regnskab er endnu ikke gjort op.

5. Bankskifte
Bestyrelsen har gentagne gange rykket DEAS for færdiggørelsen af bankskiftet. Vi rykker igen.

6. Ting, vi skal gøre-listen

Aktuelle projekter:
• Generalforsamling
• Skift af gulv i legeborg (tømrer)
• Maling af gulv i legeborg (forældre)



• Reparation af underlag ved legeborg (gartnere)
• Netto-stien skal lægges om (gartnere)
• Gennemgang af havemøbler (tømrer)
• Reparation af bordtennisbord
• Optegning af boldbanen (Henrik undersøger)
• Indkøb af havemøbler (Henrik)
• Havemøbler bæres ud ifm. næste bestyrelsesmøde
• Hestestalden ryddes sidst i april

7. Bestilling af håndværkere
Fællesporten i nr. 28 skal inspiceres af formanden mhp. vurdering af tilstand og evt. bestilling af 
maler.
Tine kontakter gartnere for igangsætning af projekter under pkt. 7 samt diverse.
Gunna kontakter tømreren for igangsætning af projekter under pkt. 7.

8. Evt.
Bestyrelsen har planer om at arrangere en petanque-turnering i gården, når vejret bliver bedre.
Næste bestyrelsesmøde er d. 23. marts kl 19.30 hos Gunna 
 


