
Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Falkevænget 24. juni 2019. 

 

Afbud: Carsten Kvistgaard og Michael Sørensen 

 

Referent: Helena Waldhauer. 

 

1. Branden i Falkevænget. 

Vi drøftede, at Boligforeningen på det årlige afdelingsmøde kommer med et forslag til 

fremtidig brug af pladsen. 

2. Hjertestarter udenfor fælleshus. 

Der bedes givet en tidshorisont på, hvornår den får et eftersyn, dette er ikke sket siden 2017 

og påpeget overfor Boligforeningen tidligere. 

3. Fælleshuset. 

Bestyrelsen kan få nøgle afleveret i postkasse forud for møder, men ikke få deres egen 

nøgle.  

Ønsket om lyddæmpning af loft udskydes indtil, vi har fået hentet underskuddet ind.  

4. Legepladsen. 

Forslag fra Boligforeningen er drøftet. Vi fravælger multibane og basketområde, løsningen 

bliver for dyr. Vi tiltræder Boligforeningens fremsendte forslag med følgende ændringer: Vi 

fravælger sandkasse, da antallet af børnefamilier med små børn er få og derfor vil vi gerne 

spare de penge. Vi ønsker derudover en skraldespand opstillet på flisearealet, da vi oplever, 

at der ligger meget skrald på de eksisterende arealer. Vi vil gerne have skilte/markering op 

omkring henkastning af affald. Vi er glade for ideen med flisearealet. Vi vil gerne have en 

ny klatrevæg, men det kan sagtens komme på sigt, da vi ikke ønsker at bruge for mange 

penge på denne løsning. Vippe og rutsjebane skal renoveres inden genopstilling og alt skal 

sikkerhedsmæssigt være i orden. 

 

Spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem: Må en privatperson donere en lille sandkasse med låg 

til området? 

5. Arealet der er kommunens, hvor beboere parkerer på. 

Der skulle komme en løsning fra kommunen omkring det. 

6. Genetablering af bump ved indkørsel til Falkevænget. 

Skulle ske her i uge 26. 

7. Eventuelt og andre ting der er vigtige. 

Husk at tjekke køleskabets termostat i Fælleshuset ved lån. 

Henvendelse fra beboer omkring donering af planter er henvist til Boligforeningen. 

Vi drøftede kort gæsteparkeringsarealet herunder store biler med trailer og campingvogne.I 

den nederste P-pladsen mangler der beplanting efter buske er skåret ned, kommer der nyt? 

Status omkring gæsterum forventes givet til kommende afdelingsmøde. 

Aktuelle problematikker omkring enkelte lejemål drøftet – føres ikke til referat. 

Græsplænen hvor legepladsen er, skal tromles/fyldes op, den er meget ujævn. 

 


