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Møde 2 i foreningsåret 2015 - 16  
Mødested hos Steen, H2, onsdag d. 22. september kl. 19:30, ref.: Rikke Matthäi Leland 
 

Tilstede: Steen, Svend, Jesper, Helle, Thomas og Rikke 

Fravær: Lona 

 

1. Godkendelse af referat af møde 1  

Udsendt af Rikke 

Ingen kommentarer til referatet 

 

2. Orienteringsmøde om ny affaldsordning.  

Svend orienterede om muligheder som de er præsenteret fra kommunen.  

Afbud til mødet d. 23.09.15 fra Jesper og Rikke.  

 

En repræsentant fra Agendacenteret og en kommerciel repræsentant kommer og fortæller om 

mulighederne og svarer på spørgsmål på mødet.  

Bestyrelsen har spm. til om ikke vores nuværende affaldsstativer kan ombygges og dermed bruges 

fremadrettet med den nye affaldsordning. Det tyder desværre ikke på det, på trods af at en hel del 

bebyggelser i Albertslund har samme stativer og mange har bygget og indrettet forhaver og udhuse til 

netop de stativer. 

 

Svend har været på tur med kommunens miljøfolk (og andre grundejerforeningsrepræsentanter) til 

Holbækegnen og set det komposterings- og biogasanlæg, der skal behandle vores madaffald. 

 

3. Fællesarealer  

Hurtig gennemgang af listen. Vi aftalte besigtigelse af ønsker –vores egen.. Steen, Thomas og Rikke går en 

runde og beser indkomne ønsker tirsdag d. 6. oktober kl. 16.00. Mødested Humlehusene 2. Steen aftaler 

efterfølgende en dato med Walther Jensen. 

Fortsat problemer med trailere på P-pladser særligt ved P2 – 60, men ikke kun der.  

Svend skriver i bladet om problematikken vedr. trailere på P-pladserne. Det forslås at der kan stå én fælles 

trailer pr. P-plads i et dertil indrettet afmærket område for at imødekomme behovet. 

 

4. Nærlegepladser  

Status på den aftalte renovering.  

Thomas: Alt på listen er bestilt og vi afventer produktion og levering på  4 – 6 uger. 

 

5. Carporte  

Orientering om den indgåede aftale med HRH Tømrer- og Snedkerfirma. Afslag til de to andre bydende er 

sendt.  

Listen med carportbrugere, adresse og carport no. fjernes fra hjemmesiden. Har man brug for at få kontakt 

til en carportbruger kan formanden kontaktes. 

 

6. Væremøllen 

Svend orienterede om status for Væremøllen, der næsten er færdigrenoveret. Den økonomisk oversigt 

udestår grundet Lonas fravær.  
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I morgen kommer elektrikeren og installerer automatisk udelys. 

Derudover påtænkes etablering af beplantning langs den nybyggede rampe. 

Første madklub er nu afholdt med stor succes. Madklub II er på trapperne, grundet den store interesse. 

Der er pt. 7 private reservationer af Væremøllen. 

 

7. Bredbåndsnet  

Vi overgår til YouSee d. 8. oktober. I den seneste tid er der udsendt breve til alle beboere med information 

om hhv. ophør (ComX) og de nye betingelser og muligheder (YouSee). 

 

8. Økonomi  

Status fra Lona. 

Udsættes til når Lona er tilbage. 

 

9. Lunden  

Der er stadig problemer i Lunden, men åbenbart ikke så galt som sidste år.  

Vi låser nu bord-bænke sættene i Lunden sammen for vinteren. Svend koordinerer. 

 

10. Røde Vejrmølle  

Næste nummer 5. oktober 

 

11. Eksterne opgaver  

Svend orienterer om i en interessant tur til kommunens valgte modtager af mad- og komposterbart affald 

(se pkt. 2) 

 

12. Eventuelt.  

–Intet. 


