
Åben bestyrelsesmøde på Tavlhøj d . 13.3.2018

12 husstande tlmeldt – 15 beboere deltog, 5 hustande meldte afud, 8 husstande svarede ikke.

Søren startede med at byde velkommen og fortalte om, hvad der er sket siden afdelingsmødet i september 
2017 – både fra formandsmødet og hovedbestyrelsesmødet.

D. 25. maj 2018 træder databeskytelsesloven i kraf. Søren oplyser, at der ikke udleveres personoplysninger
 tl nogen.  

 

Som noget nyt er servicemedarbejderne begyndt at rotere mellem afdelingerne. Det betyder 
store besparelser, da afdelingerne bl.a. kan deles om traktorer. Det er en fordel for Blåbærparken, da vi har 
meget udendørsområde.  

 

Miljøstatonen roses stadig for nem og god sortering. Der ønskes snerydning inden for lågen, men vi kan evt. 
selv rydde for sne og salte. Der er foreslået at der låses af tl nytår for at forhindre narrestreger. Ellers låses 
der ikke af. Bestyrelsen foreslår, at vi i Blåbærparken selv maler miljøstatonen for at spare udgif tl maler, og 
håber at folk vil melde sig tl et fællesprojekt. Der blev foreslået at der blev købt en trillebør, så dem der ikke 
selv har, kan låne en tl havearbejdet. Bestyrelsen beslutede at udgifen hertl er så lille, at den skulle købes, 
og den står nu i affaldsrummet ved containerne. Den kan lånes og skal stlles tlbage samme dag, så alle har 
mulighed for at bruge den. 

Der ønskes ofere afentning af haveaffaldet, når der bl.a. klippes hække. 

 

I forbindelse med markering af parkeringsbåse, foreslås der 2 handicapbåse. 1 ved indkørslen tl 
Blåbærparken, 1 ved siden af Karin i nr 19. 

 

Sammen med Bakkevej og Taulov Bystræde/Taulov Bygade er der bestlt galvaniserede postkasser. De kan 
sikres tl nytår med en pal, så de ikke sprænges. Der er foreslået at der sendes en seddel rundt tl beboerne, 
hvorpå man kan skrive, hvad man ønsker der skal stå på postkassen. Carsten spørges om han vil sørge for ” 
reklame ønskes ikke” skilte. 

 

Carsten har fået en medhjælper. Han er krigsveteran og har PTSD. Han havde det ikke så godt, da han 
startede, men befnder sig nu rigtg godt her og han roses for sit arbejde. 

 

Vedrørende udendørs vandhanerne og stkkontakter foreslås det, at folk tager stlling tl, hvor de skal 
placeres. Carsten og en håndværker kommer rundt og taler med hver enkelt beboer herom.  Det forventes at 
det bliver lavet i maj/juni måned. Der kommer en seddel rundt med datoer, man kan vælge i mellem for 
udførelsen af arbejdet. 



 

Vold mod motorvej bliver ikke tl noget i foreløbig. Dog er Jens Morild sat på sagen for at undersøge, hvad der
kan gøres for at mindske støjen i forhold tl evt. udvidelse af motorvejen. 

 

Støj fra skorsten fra varmeværket gøres der ikke mere ved, da generne har været få i et stykke td. 

 

Der er foreslået at Henrys skilt med Blåbærparken udskifes med en  0080 cm stor sten, hvor der indgraveres
”BLÅBÆRPARKEN”. Det koster kr. 2 00,00 for at en gravør henter/bringer og indgraverer. Det kan tages op 
på afdelingsmødet tl september, hvor vi kan stemme om det. Stenen ligger pt på græsset ud for nr. 21/23 og 
man kan frit gå hen og besigtge den i løbet af sommeren. 

 

Roter er set af Ingrid i nr 8 og Esther i nr 2. Der foreslås at der skal indlægges sikring af redskabsrum i 
budgetet. Det koster ca. kr 10.000,00 pr skur. Man skal dog også selv gøre noget for at undgå roter. 

 

Der er en afale med Carsten om at han sprøjter for myrer rundt om husene. Der er tvivl om han har gjort det
i 2017, da der er fere, der døjer med myrer. Søren vil gerne have besked, hvis det ikke er gjort.  

 

Lene har i januar hentet årets kr 3000,00 hos Boli.nu.  Rådighedsbeløbet er nu kr. 2.542,30 og der er kr 
1.203,00 tlbage af jubilæumspengene.  

D. 23. .18  kl. 10.30 holdes den årlige brunchdag  - så husk at sæte kryds i kalenderen. Tilmelding følger 
senere.

Næste bestyrelsesmøde er hos trsdag d. 29.5.18 hos Karin. 


