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Mødedeltagere: 

 

Jayne Davis (65) 

Flemming Pedersen (85) 

Kisser Olsen (104) 

Anja Jacobsen (102) 

Rikko Jensen (94) 

Carsten Damgaard (68) 

 

 

Afbud fra: 

Susanne Nymark (72) 

 

 

Status på sommerfesten: 
Der er 45 tilmeldte sommerfesten, hvilket er godt. 1 barn er inklusiv. (Tallet er opdateret). 

Jayne og Anja bekræftede at der var styr på de 2 serveringspiger. De er klar. 

Peters ville følge op på bandet og få bekræftet spilletiden som er fra kl. 20.30. 

Teltet opsættes fredag den 24/8 mellem kl. 8.00-11.00. De ringer 15 minutter før til Kisser, som vil gå 

derop og hjælpe hvis de skal bruge strøm mv.  

Bestyrelsen dækker borde og pynter op om fredagen. Mødetid kl. 17.00 på pladsen. 

Anja opdaterer indkøbslisten og sender/printer den til Kisser og Jayne, som handler ind om torsdagen. 

 

Der handles primært ind i Rema1000, hvor Kisser har fået lavet en returløsning på uåbne varer.  

Rema1000 sponsorerer samme dag nogle varer til en kurv, som skal bruges til lotteriet. 

Der skal faktisk investeres i nye termokander, da det altid er et problem. Ikea har dem til kr. 39,-

/stk. for nogle pæne mint farvede nogle. God sommerfarve Perfekt til kolo. Måske når Anja at købe 

dem. 

Anja har 2 store med pumpe, som evt. kan medbringes, hvis vi ikke når at indkøbe. 

John finder sorte velua duge frem til bordene. 
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Vi mangler bordpynt. Vi har glas/vaser fra sidste år, samt noget sand……  Jayne kan måske finde på 

noget sødt ;) 

Anja laver nye info sedler vedr. afspærring af P-pladsen, og laminerer 2 af dem. 3 kommer i infoskabe. 

Kisser hænger dem op. Peters aftaler afspærring med Arne. 

P-pladsen afspærres om torsdagen af Arne. 

Carsten Damgaard vil levere en flamingokasse med isterninger om torsdagen. Han siger den sagtens kan 

holde. 

Vi har lodder til lotteriet. Der er aftalt 600 stk. 

John og Jesper er i fuld gang med at få styr på lotteripræmier og trækninger. 

 

Opdate på salg af huse: 
Jayne informerede om 4 huse som er/kommer snart til salg, og om 2 der var solgt/ejerskiftet. Yderli-

gere info skrives ikke i referatet. 

 
 

Status på vejene: 
Anja har talt med leverandøren, og de kan slet ikke lave veje når det er så tørt som det er nu. (Tørke) 

Der SKAL være fugt i vejret, for at det produkt (DEXTEX) de tilsætter slotsgruset virker som det 

skal – for at vejen støver minimalt fremover.  

 

Anja rykker leverandøren for dato.  

Opdate – Det bliver i hele uge 36. Vi skal have fundet en løsning på affalds afhentning om fredagen. 

Peters vil tage kontakt til <kommunen. 

 

 

Rotteproblemer - status: 
Jayne har kontakt til Hvidovre Kommune, skadedyr. Jayne informerede om, at de har fået deres egen 

rottehund, og at hun ville undersøge om ikke de kunne kommer herned med den rottehund, så vi kan 

finde ud af hvor de bor. Hun har også talt med nogle haveejere om oprydning mv. pga. rotter. 

 
 

Eventuelt: 
Jayne har talt med Scandic Hotellets tekniske chef vedr. de problemer der er med busserne som hol-

der på Scandic’s P-pladser. Problemet er, at busserne står stille, men er tændte, og udstødningen går 

ind i de tilstødende haver. Det larmer og lugter. Der er kommet klager fra nogle haveejere. 

Busserne står tændte i flere timer om aftenen. 

Der er også klager vedr. børn som leger på deres legeplads efter kl. 22.00. 

Scandic ville følge op på det, og lave skilte på flere sprog, så deres gæster og busser blev informeret 

om de regler de har. 

 

Rikko nævnte at de 2 køleskabe i skuret er ved at stå af pga. varmen. Han siger der mangler udluftning 

til det fri når det er så varmt. Han ville kigget på det, hvis det fortsat var et problem. 
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Rikko nævnte også at trækvognen var flad på alle 4 hjul, og at den skulle pumpes. Han undrede sig over 

at alle 4 hjul var flade, for de var ikke punkterede. Han ønskede at trækvognen blev låst fast og så 

skulle de brugere som vil låne den, ringe til fx Rikko. Der var lidt snak frem og tilbage om det, og det 

endte vidst med at den fortsat bare skal stå der uden lås på. 

 

Standerstrygning med pølser er den 30/9, kl. 12.00 med lotteri. 
 

 

Ny mødedato: 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til: 

 

Mandag den 10/9-2018, kl. 19.00, hos Carsten.  

 

 

 

 

 

 

Referent: Anja Jacobsen 


