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Til stede: Formand Maiken, Ib, Else, Uffe og Alexander.  
Afbud: Michael  
 
Sted: Zoom  
 
1. Godkendelse af referat 

• Referat fra d.16.11.20 er godkendt af alle på e-mail.  
 
2. Vision for gården gennemgang  

• AB (arbejdsgruppe) har valgt Niels Lützen landskabsarkitekter til udarbejdelse af vision for gården 

• AB afventer skitsemateriale fra Lützen 

• AB gennemgang af foreløbig arbejdsplan  
▪ Tilbuddet koster  koster ca  36.000 plus moms  

• Uffe sender Lützen tilbud til alle (Sendt)   

• De to skitser forventes at være en dyr model, med evt  nedgravede affaldscontainere på gadeplan (Æblestien 
og Kongedybet) og en billigere model med  affaldshuse i gården  

• Ib ønsker at det bliver ført til referat at visionen for gården skal indeholde klimasikring/regnvandshåndtering   
  

3. Valg af administrator 

• Maiken gennemgang af tilbud 29.000 kr. årligt inklusiv moms plus 2.000 kr.  

• Vi har besluttet at fortsætte samarbejdet med DEAS et år mere, så vi har et bedre beslutningsgrundlag  
 
4. Hjemmeside 
Alexander lægger følgende info op på vores hjemmeside: 
 

• Kort beskrivelse af vision for Æblegården  

• Alle referater kort version  

• Bestyrelsens kontaktoplysninger, fulde navn, forening, e-mail og telefon nr.   

• Nyheds fane  

• Regler for byttebordet/genbrugsstation 

• Tidsfrist ultimo uge 9  
 

Maiken køber vin til Lars som tak for hjælp til opsætning af hjemmeside 

Maiken undersøger hvor meget vi må lægge ud af bestyrelsens referater på site  

 
5. Situationen i gården 

• Byttebordet / genbrugstationen bliver flyttet hen under gril pavillonen  

• Vi sætter skilte op med regler og retningslinjer for brug af byttebordet / genbrugsstationen 

• Løbende oprydning på uge basis  
 
6. Viceværten (Maiken) 

• Maiken har aftalt med Bjarne (Vicevært) rengøring og indkøb af WC papir til WC i gården 

• Bjarne har ikke tid til at tage sig af Skjoldlus  

• Alexander vil gerne kigge på problemet   

• Maiken spørger Bjarne hvilke løsninger der findes på affaldsudfordringerne i affaldsskuret ned mod 
Æblestien 

 
7. Forslag fra Pia Sjørslev fælles vinduespudsning (Alle) 

• Bestyrelsen finder det urealistisk at få en fælles aftale om vinduespudsning af alle vinduer i æblegården  

• Bestyrelsen hilser alle frivillig kræfter velkommen og er glade for input 
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• Alexander svarer Pia Sjørslev pr. e-mail 
 
8. Budget / regnskab gennemgang 

• Vi ønsker, at der afsættes 50.000 kr. til en havearkitekt i budget 2021 
 

9. Næste bestyrelses møde (Alle) 

• D. 19 Maj 2021 kl.19  

• Sted: Kaffebarens kælder   
 
10. Næste generalforsamling  (Alle) 

• 21.04.21. Vi vil vurdere om generalforsamlingen skal udskydes pga. Corona 


