
Sundby Hvorup afdeling 64 møde 

Mødereferat 

 

12.11.2020 kl. 10:00-11:30 

Til stede: Karsten Høegh, Lars Axelsen, Johnny, Poul Erik Vinkler og Kurt 

Jakobsen. 

Næste møde: En gang i 2021, medmindre der kommer noget vi skal forholde os 

til inden. 

 

Ref: Lars Axelsen 

 

 

1: Der er konstateret at der er nogle af beboerne der smider løs mad ud til fugle 

og andre dyr, dette er ikke tilladt i henhold til vedtægterne.  

 

2: Ved Søerne har stadig penge tilbage og der er foreslået etablering af en 

legeplads. Dette er Ved Søerne ikke interesseret i, men vi vil gerne vide præcist 

hvor mange penge der er tilbage at købe for og fristen for hvornår de skal være 

brugt inden der tages stilling til hvad der kan gavne området. @Karsten du hører 

lige Peter og Christian om det og vender tilbage. 

 

3: Der skal etableres molokker ved bare ikke hvornår. 

 

4: Der er slagregn ved hoveddøre og der skulle gerne komme afskærmning op så 

der ikke regner direkte ind i lejlighederne. Inspektørerne er på sagen. 

 

5: Som nævnt til årsmøde vil vi i udvalget fremover gerne at vi får info om hvad 

der er på vej af forbedringer i vores afdeling. Dermed vil vi være bedre klædt til 

at informere beboerne om hvad der sker. (Se pkt. 6) 

 

6: Vi vil meget gerne have en inspektør med til nogle af møderne, de behøver 

kun at være med i den første del af mødet og der vil vi snakke om pkt. 5. 

Vi inviterer når vi finder det nødvendigt. 

 

7: Vi har fået tilsendt et spørgeskema, men det er ikke relevant pga covid-19 har 

afdelingen ikke været særlig synlig. 

 

8: Bøgehække og nybyggeri er tilsyneladende en dårlig cocktail og der er skiftet 

mange planter på Mellemvang og det ser heller ikke for godt ud ved søerne. 

Der er også frustrationer over at når der skiftes hækkeplanter er det nogle meget 

små der bliver plantet. Hvis vi ikke kan få liv i bøgehækken til foråret vil vi gerne 

have plantet Liguster. (Dette er sket i nybyggeri i Hals) 

 

9: Poul-Erik og Lars træder ind i repræsentantskabet. Karsten er der i forvejen. 

 

10: Der er flere af genveksanlægene der er blevet justeret da de stod forkert, vi 

vil gerne høre inspektørerne om der ikke bør være eftersyn på dem hvert år som 

branchen foreslår. (Den tager vi også i.h.t. pkt. 6) 

 

 


