
Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2022 

Deltager: Ulla, Ole, Kirsten, Asta og Karna 

Afbud: Edle 

Dagsorden og referat til bestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden og hænges op i infotavlerne 

 

• Nyt fra AAB Varde:  

30. maj 22 afholdt AAB Varde generalforsamling. Jeg, Karna W. Johansen, Søparken stillede op som 

suppleant og blev valgt. Glæder mig til arbejdet. 

Der har været markvandring. Fremover bliver græsset slået hver anden uge i stedet for hver uge ellers intet 

at bemærke. 

FERIELUKNING: administrationen på Skansen holder lukket uge 32 og 33. Driften kan kontaktes i hele 

ferieperioden. 

Værktøjskassen – som noget nyt har AAB oprettet en mulighed for at bestille ”en hjælpende hånd”. Sedlen 

vil være en del af Park-nyt, så samtlige boliger har mulighed for at læse den. 

• Nyt fra bestyrelsen: 

Der har været nogle ud- og indflytninger og derfor også en del nye beboere. Oplysninger om, hvad man kan 

låne af redskaber kommer ligeledes i Park-nyt. 

Oplysninger om indhold i garage nr. 16 i Søparken (fælles for alle) bliver også oplyst i Park-nyt. 

Park-nyt vil også indeholde en lille husker om at vi er et lege & stilleområde og at vi har en trailer parkering. 

• Park-nyt: 

Ovenstående punkter fra bestyrelsen vil blive nævnt. 

Kontaktet administrationen for at høre om planlagt ferie – der er ferielukket uge 32 og 33. Driften har ikke 

lukket og kan derfor kontaktes som sædvanligt. 

Ræven er stadig i området. Sæt ikke mad ud til den, og vi vil stadig gerne have et foto af den. 

• Eventuelt: 

Talt om kommende grillfest - Karna laver udkast til indbydelse til grillfest. 

Talt om kommende loppemarked - Karna laver udkast til indbydelse til loppemarked. 

Blomsterkassen ved infotavlen i Søparken er blevet ødelagt. Bestyrelsen har heldigvis en anden (donation), 

som bliver sat op. Vi har en mere, som meget gerne skal stilles op i Højgårdsparken, men vi skal lige finde 

det rigtige sted, så den ikke er til gene for nogen. 

 

Referant – Karna W. Johansen 



 


