
Andelsboligforeningen STAVNSHOLTVÆNGE 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5. September 2018. 
 
Deltagere:  
Henning Willer, Annelise Jungsvig, Elio Colombo, Frank Bjarkeby, Lena Mortensen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Regnskab 
3.   Evaluering af hus nr. 1 
4.   Maling af de resterende skure 
5.   Arbejdsdage/lugning af beplantningsbæltet 
6.   Reetablering af hækplanter m.m  
7.   Fravær af formand/kasserer 
8.   Dato for beboermøde 
9.   Sidste nyt 
10. Beboer henvendelse 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 
 
 
Referat: 
 
1. Referatet er godkendt 
 
2. Regnskabet er godkendt 
 
3. Salget af hus nr. 1 er afsluttet 
 
4. Dem som selv maler sine skure for kr. 300.- af foreningen, de resterende skure bliver malet af  

Brian. Malingen af skurene skal være afsluttet inden vinter. 
 
5. Ny dato for arbejdsdag er: Søndag d. 30. September fra kl. 9:30 til 14:00, hvor der skal luges 

ud i den sidste del af beplantningsbæltet. Vi afslutter dagen med en frokost. Dem som ikke kan 
deltage i lugningen må meget gerne deltage med kaffe/kage og frokost, så vi alle bidrager til 
fællesskabet og for en hyggelig søndag. Tilmelding til Lena i hus nr. 2 inden d. 23. September. 

 
6. Div. huller i bøgehækken skal reetableres i efteråret 2018. De nyplantede bøgeplanter der står 

ved indkørslen bliver fjernet til foråret 2019, og i stedet bliver der lagt strandsten eller skærver 
så udsynet bliver lidt bedre. 

 
7. Henning er på ferie til først i oktober 
 
8. Næste beboermøde afholdes Torsdag d. 11. Oktober kl. 18:00 i fælleshuset. Tilmelding til 

Lena i hus nr. 2 - inden d. 7. Oktober. 
 
9. Vi havde en dejlig tur til Esrum Kloster, tak til cafè udvalget for et godt arrangement. 
 
10.  Jens, Ulla og Winnie mødte op til mødet, fordi de har et problem med YouSee. Hvis man 

ønsker mere end grundpakken, skal man selv vælge kanaler eller TV pakker hos YouSee. 
Ønsker man 10 eller 20 kanaler, for man tilsendt et kort med de ekstra kanaler man har valgt. 
Dette skal sættes i TV’et, men kræver så en kortlæser, som man selv skal betale, til kr. 290,-, 
og denne dækker kun 1 TV, så jo flere TV jo flere kortlæser. Hvis man vælger mellempakken 
eller den store pakke skal man ikke bruge kortlæser og kort. 

http://www.apple.com/dk/


 
11. Der er igen stillet affald bag fælleshuset, dette må man gerne hente igen, og selv sørge for at 

få bortskaffet eller holde det inden for egen have. Vi har ingen der kører storskrald på 
genbrugsstationen mere. 

       Frank vil sørge for at for en slamsuger ud og rense vores regnvands kloakker  
 
 
12. Vore næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 24. oktober kl. 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

——————————————————————————————————————
— 
 
 
Tilmelding:  
 
Navn: __________________________  Hus nr.: __________ 
 
 
 
Arbejdsdag søndag d. 30.september:     Deltager i lugning   ____ 
   
       Deltager med forplejning  ____ 
 
       Deltager ikke    ____ 
 
 
Deadline 23.september 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Tilmelding:  
 
Navn: __________________________  Hus nr.: __________ 
 
 
 
 
Beboermøde torsdag d. 11. oktober:   Deltager    ____ 
 
       Deltager ikke    ____ 
Deadline 7.oktober 


