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Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. februar 2019 

 

Beboerhenvendelser bliver altid diskuteret og drøftet, hvad bestyrelsen kan gøre for at 

afhjælpe problemerne.  

Bestyrelsen arbejder på de løbende opgaver såsom opdatering af vedtægter og husor-

den, indhentning af tilbud på forskellige vedligeholdelsesopgaver, kontakt til kommunen 

om vores affaldsordning og meget mere. 

 

Desværre oplever vi ind imellem hærværk på biler eller andet, og ulykkeligvis har der 

netop været et indbrud i blok 2. 

Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med vores område og være opmærksomme på 

evt. uvedkommende personers færden og på mistænkelig adfærd. Oplever man noget 

usædvanligt, bedes dette anmeldt enten til politiet eller til bestyrelsen. 

 

 

Et stort problem er vores affaldshåndtering 

I Jægerhaven er vi rigtig gode til at sortere vores affald, men vi oplever alt for ofte, at 

vores containerne bliver overfyldte, eller affaldet fejlsorteret. 

 
Det betyder, at renovationen ikke tager affaldet med, og at vi derfor må ringe til dem ef-
terfølgende. Og det koster, at få dem ud en ekstra gang. 
 
Husk af folde pap sammen og sæt farligt affald ved containeren ved vores garager (alle 
plastflasker, hvori der har været kemikalier ! ) 
 
Vi arbejder på, at få en større container til metalaffald. 
 
Er containeren fyldt, så tag dit affald med retur eller tag det til genbrugsstationen, der 
ligger 5 minutter fra os. 
 
Da vi ikke har noget storskraldsordning med kommunen, skal du selv sørge for at kom-
me af med storskraldet. Det må ikke henstilles ved containerne eller andre steder på 
området ! 
 
Vi har en trailer i foreningen, som du kan låne, hvis du har behov for det. 
 
Bestyrelsen 
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De 2 store træer ved gavlen ved nr. 120 vil blive fældet lørdag d. 9. marts. 
Der vil blive afspærret, så det ikke er muligt, at parkere ved træerne (4 pladser, 
samt 1-2 pladser på langsiden) Vi beklager de gener, det vil medføre. 


