Bestyrelsesmøde nummer 3 – Torsdag den 14. oktober 2021
Tilstede:
 Erik Bailey (EB)
 Niels Erik Kruse (NEK
 Ole Rosenquist (OR)
 Susanne Lykke Holm (SLH)
Byggesager:
Der er en del byggesager i øjeblikkeligt og de fleste handler om defekte brønde og vand i
kældrene.
Fra- og indflytninger:
Indtil d.d. har vi haft 2 styk.
Vedligeholdelsessyn:
Der er foretaget 11 syn.
Murede garager:
Denne information er kendt for nogen, men vil alligevel gentage den:
Hvis man har en muret garage – kan man ved indflytning vælge mellem to løsninger:
1. Selv stå for vedligeholdelse = ingen leje betaling
2. Folkebo står for vedligeholdelse = 125 kr. pr. måned i leje
Duer, måger, råger mv.:
Opfølgning fra sidste referat:
Bestyrelsen har skrevet til Naturstyrelsen.
Svaret er overordnet, at man ikke bare lige kan få problemet med uønskede fugle fjernet.
Mht. måger er alle arter omfattet af jagtloven – der kan søges om tilladelse til regulering af
disse, men som Bestyrelsen forstår det – er det nok mest duer som genere.
Vilde arter af duer er omfattet af jagtloven, tamduer kan reguleres, men det skal ske under
hensyn til dyreværn og under overholdelse af Ordensbekendtgørelsen – man må ikke gå
rundt og skyde duer i byer og byområder – vi skal have Politiets tilladelse og må ikke selv
udføre opgaven.
Vi har i Bestyrelsen besluttet ikke at gøre mere lige nu – men tage problematikken op til
afdelingsmødet 11. maj 2022.
Nabohjælp:
Vi har fået bevilliget penge til udgiften, som løber op i cirka 11.000 kr.
Odense Kommune er kontaktet for at få tilladelse til opsætning og denne er givet.
Mørk og Skov skal klare opgaven med opsætningen.
Status på opgaven er, at vi er i gang med bestilling af skilte, standere mv.

Vi kan ikke give en nøjagtig dato for, hvornår skiltene er sat op.
Alle vil få yderligere information vedrørende klister mærker til eget brug.
Afdelingsmøde:
Der er modtaget bekræftelse på datoen, lokalet og serveringen.
Mødet afholdes 11. maj 2022 – nærmere indkaldelse sendes, når vi nærmer os dagen.
Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 30. november 2021
Mandag den 10. januar 2022
Tirsdag den 8. marts 2022

