
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. oktober. 

Deltagere: Lena, Mona K, Mona O, Arne, Mugge, Kim, Torben og Per. 

Afbud: Martin 

 

1. Projektplan 2021: 

Gennemgang af og opfølgning på projektplan 2021 vedtaget på bestyrelsesmøder – se projektplan i PDF fil 
(ligger under referaterne) 

 

2. Tårnby Kommune: 

Lokalplanen nu er vedtaget af Tårnby Kommune! Der er kommet svar på spørgsmålene, som den tidligere 
bestyrelse sendte ind til partshøringen…. Dog uden held med at få ændret på noget som helst. Lokalplanen 
er rimelig forståelig for alle, en smule lang, og vi kan ikke stille så meget op imod denne. Vi arbejder på at 
finde ud af den endelig håndtering i den nye bestyrelse, og lægge info ud på hjemmesiden, facebook og 
svare på mails snarest. 

Lena igangsætter fællesmøde for formænd og næstformænd mv. i øvrige kolonihaveforeningerne i 
nærområdet. 

 

3. Nyt fra Hus & omgivelser udvalget: 

Følgende arrangementer er på kalenderen næste år: (er også en del af projektplanen) 

• Flaghejsning 

• Loppemarked 

• Sommerfest 

• Hjælper og præmiefest. 

• Sankt Hans 

• Keglefest 

• 2 x frokost 

• Banko 

• Afslutning 2022. 

Bestyrelsen vil også meget gerne være behjælpelig ved en børnenes dag, men ser gerne, at forældrene selv 
kommer på banen. 

 

4. Nyt fra administration & Regnskab 

Husk aflæsning af vand senest den 30. november 2021. Man kan stadig lægge en seddel i postkassen ved 
kontoret, eller man kan sende den på mail direkte til foreningens fællesmail (afselandia@outlook.com) 

Bestyrelsen er stadig ikke lykkedes med at få adgang til foreningens bankkontoer, AL-bank rykkes 
kontinuerligt. 

 

5. Nyt fra Bygge & Vurderingsudvalget: 



Stenene på pladsen for enden af B gangen skal fjernes, da der skal etableres parkeringspladser. 

 

6. Andet: 

Hvis foreningens beboer har nogle problemer med naboer/genboer, eller hvad det måtte være, henstiller 
bestyrelsen til at man ordner dette indbyrdes. I fald dette er umuligt, kan man skrive en mail til 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen henstiller dog til, at man tænker på vi bor i et lille ”samfund”, hvor man bor tæt, så man må 
acceptere at man kan høre der er liv på den anden side af hækken/plankeværket. 

 

Ref. Mona K. 


