
 

Referat af bestyrelsemøde torsdag den 15. marts 2018, i festsalen. 

 

Deltagere:  Ole Nielsen, Treldevej 131, tlf.20255558 – ole.n@c.dk 

Inge Henriksen, Devantiersvej 17 st th, tlf. 20852832 

– piba@bolinu.net 

Lene Madsen, Devantiersvej 17 st tv,  60156451 - 

mini.lene@hotmail.com  

Linda Ottosen (ref.), Blonds alle 13, tlf. 50716977 – 

linda-o@sbb-net.dk 

  Pia Nissen, Devantiersvej 11 1 th, 42523323 –  
pia-nis@hotmail.com 
 

  Hanne Hansen, Devantiersvej 23, tlf. 30428365 – 
 hanneh23@hotmail.com 

 

 

Næste møde  tirsdag d. 10 april 2018 kl 18:30 
 
Bemærkning til sidste referat:  
Borde er opstillet på ny måde og tegning er udført. 
 
Kontoret arbejder videre med carporte, som fremsendte tilbud. 
Opkørslen fra nymarksvej til blonds alle, ønskes ændret, så den ikke er så 
høj at komme over. 
 
Blomsterkasser skal væk 
 
Rep. asfalt ved butikstorvet, og op/nedkørsel ved indgang til butikstorv, 
ønskes. 
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Afløb ved altaner, taget op første gang 2016, nu må der findes en løsning, 
alle klager. 
 
Der findes en dag for en gåtur med Per Skau, hvor vejret er til det. 
  
Bestyrelsen vil gerne have en opfølgning på om og hvor der er hunde 
registreret hunde, og på hvilke adresser. 
 
Endevæg i festlokale og cafe lokale, ønskes malet med nogle sjove farver 
grafitti agtigt. 
Tilladelse er givet af Jens Christian Lybecker. 
Philip -maler, spørges om han kan komme tirsdag aften. 
 
Kritik af service, der bør være ens service til det antalpersoner lokalet kan 
lejes ud til. 
Elefantfod ønkes til køkkenet, da det er svært at nå op på de øverste 
hulder. 
Der ønskes ligeledes en bøjlestangmere, de der er der, rækker knap nok 
til 65 vinterfrakker. Kan evt opsættes på den anden side af toiletdøren. 
ON går videre med ovenstående. 
 
Der spørges til LO`s toiletbrædt (har hun selv købt) som for 4 gang er 
knækket, og nu har gaffatape på. Hvornår bliver det skiftet ? 
 
Mødet sluttede 19:30 
 
/ref. Linda Ottosen 
 
 
 


