Bestyrelsesmøde nummer 2 – mandag den 16. august 2021

Tilstede:
 Erik Bailey (EB)
 Niels Erik Kruse (NEK)
 Ole Rosenquist (OR)
 Susanne Lykke Holm (SLH)
Byggesager:
3 styk – alle er klaret
Vedligeholdelsessyn:
7 styk – alle er klaret
Til/fraflytningssyn.
2 styk – alle er klaret
Introduktionsbrev:
Er blevet modtaget meget positivt og derfor vil bestyrelsen på sigt benytte denne mulighed til
andre hilsner og eventuelle informationer.
Diverse projekter:
1.
Nabohjælp:
Bestyrelsen har undersøgt muligheden hos Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.
Tilbagemeldingen er at vi godt kan få denne løsning, det er dog ikke gratis.
Vi skal betale for skilte, beslag, stander og montering.
Bestyrelsen undersøger om der kan findes penge til projektet.
Afdeling 2 og 3 bør inviteres med i projektet.
På CB vej har nogle en telefonkæde for at hjælpe hinanden med opsyn af ens hjem når man
ikke er hjemme.
Måske en ide vi alle skulle være en del af, så derfor vil Bestyrelsen til næste Afdelingsmøde få
en snak med alle fremmødte.
2.
Duer, måger, råger:
Problemer med duer, måger og andre store fugle:
Der er undersøgt mangt og meget – men det er ikke et problem som lige kan løses.
Odense Kommune har ingen regulering af fugle problemer – de henviser til dette link hvor
man kan få inspiration til hvad man selv kan gøre: https://www.odense.dk/borger/parkerog-natur/regulering-af-raager-og-maager/maager.
Naturstyrelsen skal kontaktes for eventuelle løsninger.

3.
Grønne fortov og Vej indsnævringer:
Odense Kommune kommer med jævne mellemrum og bekæmper ukrudt.
Umiddelbart ser bekæmpelsen ud som om den er giftig.
Bestyrelsen har undersøgt hvad det er der sprøjtes med og det er heldigvis ikke gift.
Bestyrelsen har fået dette svar fra Odense Kommune:
”Odense Kommune er en giftfri kommune. Der anvendes aldrig gift fra Park & Vej, eller andre
afdelinger i øvrigt. Til gengæld KAN der være tale om ukrudtsbehandling på vejarealet (altså
ikke på selve græsset – hvilket ville slå græsset ihjel). Her anvendes en metode, hvor der først
børstes for at løsne ukrudtet, og derefter behandles med varmt vand og skum. Skummet er
plantebaseret, og bruges som isolering for varmen”.
4.
Vicevært ordning:
Løsningen er meget omkostningstung og derfor ikke en option.
Bestyrelsen gør ikke mere ved dette forslag.
Malerrunde 2021- Grundtvigsvej:
Pga. af Corona har det ikke været muligt at gå male runde.
Vi er nu så langt henne på året – at det er besluttet af vente til foråret 2022 med maler
runden.

Afdelingsmøde 11. maj 2022:
Der er ikke modtaget bekræftelse på vores booking af lokale i Hjallese Forsamlingshus.
Der rykkes for denne.

