
Referat af bestyrelsesmøde d 30/12-2020 
Tilstede: Peter, Per, Klaus, Bigitte, Rikke, Martin W, Martin L, Niels 
Gæst: Erik Hagelskjær Lauridsen 
Referent: Klaus  
 
 
1. Affaldshåndtering 
Erik orienterede omkring igangværende dialog med kommunens ansvarlige, Elisabeth Flensmark. 
Hun kommer på besigtigelse i kvarteret d. 5/1-2021 kl 10. De der er interesserede i at deltage mødes 15 min 
før på RBG54 og aftaler roller med Erik. 
Kommunen arbejder på sigt mod en løsning hvor affald sorteres i fraktionerne restaffald, bio, metal, plast, 
pap, papir, farligt affald og glas. 
Nogle fraktioner på egen grund og andre fælles i kvarteret (papir og glas er allerede fælles). 
Bestyrelsen nedsatte et affaldshåndteringsudvalg til at fortsætte diskussionen med kommunen omkring en 
løsning. 
Deltagere er Birgitte, Martin W og Erik H. 
Vi kommer til at orientere omkring dette på den kommende generalforsamling, men ikke fremsætte et forslag 
til afstemning. 
 
 
2. Nyt materiale fra Sted arkitekter vedr skraldeskur og grønne indgange til kvarteret 
Sted har leveret illustrationer til grønne indgange (med mulig økonomi) og til skraldeskure. 
Det blev besluttet kun at udsende illustrationerne (uden økonomi) vedr grønne indgange i forbindelse med 
den kommende ekstraordinære GF. 
Desuden skulle illustrationen ændres så der ikke blev vist brosten som vejbelægning - men asfalt, som det er 
nu. 
Og det bedes beskrevet hvordan den foreslåede løsning kan skaleres til andre indgange/gader, hvor der er 
mindre plads til rådighed. 
Martin L aftaler disse rettelser med Sted. 
Materialet bruges på den kommende Extraord. GF til at vise eksempler på hvordan Helhedsplanen evt. kunne 
udmøntes praktisk. 
 
 
3. Ekstraordinær GF d. søndag d. 24/1 kl 14-17 
 
Pga situationen afholdes GF virtuelt på Zoom. 
Inkaldelse skal sendes til tryk onsdag d. 6/1 og være uddelt senest mandag d. 11/1. 
D.v.s. at vi uddeler i løbet af weekenden d. 9-10/1. 
Martin L udarbejder et udkast til indkaldelsen. 
 
 
4. Virtuel Workshop for områdets beboere som forberedelse af Extraord. GF. 
Workshop afholdes d. tirsdag 12/1-2021 kl 20.30 - 21.30 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 7/1-2021 kl 20:30 på Zoom. 
 


