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Referat fra brugerrådsmøde 25.08.2021 kl. 9:00  
Til stede: Alle 
 
 

Dagsorden: 
1. Generalforsamling den 18. august kl. 16:30 

På grund af Corona nedlukningen var der ikke mange nyheder i formandens beretning. Beret-
ningen inkluderes i referatet fra generalforsamlingen og placeres med et link på hjemmesiden 
– tilsvarende alle tidligere referater. Referatet er godkendt af dirigent og referent. 
Konstitueringen gav ingen ændringer. Ny medlemsliste opsættes på Olsbækkens opslagstavle 
ved indgangen.  
 

2. Godkendelse af referat fra 30.06.2021 – Det blev afklaret, under punkt 3.c, at lys på stien var 
aflyst, dels fordi lamperne var udsolgt, dels fordi vi frygter for tyveri eller hærværk.  
 

3. Økonomi v/Pernille og Søren 
 Vi har stadig ca. 76.000 kr. på vores budget. Vi opfordres derfor alle til at tænke på nye inve-

steringer i år. Se senere under pkt. 4.h. 
 
4. Aktiviteter.  

a. Affaldsordning – hvordan får vi det til at fungere bedre? De stativer med poser som Per-
nille har fundet blev godkendt til plast og pap, og de placeres fremover i køkkenet. Til pa-
pir vil vi anvende de normale kasser til affaldspapir (indtil videre). Tilsvarende stativer til 
rest-, plast og pap opstilles i annekset. Her sættes ingen kasse til papirark, men det op-
satte system fotograferes til orientering for brugerne. 

b. Rengøring. Rengøring er stadig mangelfuld, og der mangler til syneladende information 
fra firmaet til rengøringspersonalet om hvad de skal rengøre – og hvornår. Jytte kontakter 
kommunens rengørings person Pia om vores oplevelser og problemer. Vi ønsker stadig at 
flytte rengøring fredag aften til mandag morgen. 

c. Opvaskemaskinen. Service er bestilt – og vi ved ikke om der har været nogen. Pernille føl-
ger op. 

d. Kloakrensning, - blev foretaget tirsdag den 24. august overalt – i alle brønde. Typisk pro-
blem var ophobning af nedfaldne (rådne) blade. Peter bemærkede i øvrigt, at stort set 
alle nedløbsrør fra taget er i uorden. Kommunen (Lars Kyhl) orienteres mhp. reparation. 

e. Booking. Der er booket ret mange, da der er stort behov for at afholde enkelt arrange-
menter som fx generalforsamlinger i grundejerforeninger. Info skærmen har været nede 
pga. mangelfuldt internet. 

f. Kan vi stadig kontakte Mosedeskolen ang. lamper i Atrium? Pernille opfordrede Søren til 
at handle hurtigt! 

g. Bevoksning mod stranden. Der er tjek på vedligeholdelse. PVG kommer en gang i efter-
året og beskærer beplantningen.  

h. Mangler vi noget? Vi har aftalt at bringe lys på sti og P-plads videre til kommunalbestyrel-
sen – via et medlem. Så må vi se, om det kommer på budgettet. Der blev ikke drøftet an-
dre forslag til investeringer.  
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i. Nyt fra administrationen. Greve Kommune er ved at udskifte sin hjemmeside. Der er 
kommet en elev i Kultur & Fritid. 

j. Fotografering – blev foretaget på rampen ud imod bugten. 
 
 

5. Eventuelt:  

• Vi indkalder til generel oprydnings- og rengøringsdag søndag den 3. oktober kl. 10 – 
13. 

 
Næste møde afholdes onsdag den 29. september kl. 9:00.  
 

 
 
Referat af Ken - 25.08.2021 
 
 
 


