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Bestyrelsesmøde Amalieparken 

 

Tilstede: Anders, Poul, Anette, Kirsten & Martin 

 

Generalforsamling 2020: 

Grundet Covid-19 er det blevet besluttet at aflyse generalforsamlingen 2020. Der er flere forhold 

som fx forsamlingsforbud og manglende mulighed for at låne egnede lokaler som automatisk 

sætter en stopper for afholdelsen inden for en overskuelig fremtid. Vi går efter at afholde næste 

Generalforsamling primo februar 2021. 

Dvs. at hele bestyrelsen som den ser ud nu, er på valg 2021. 

Regnskab-og budget for 2019/20 som normalt fremlægges generalforsamlingen til godkendelse 

ligges isf op på hjemmesiden hvor interesserede kan se det. 

Poul (formanden 12a) sender et separat skriv ud vedr. aflysningen af generalforsamlingen. 

 

Projekt vejbelægning: 

Poul, Martin og Anders mødtes med en repræsentant fra Arkil 27. marts 2020. Vi har gennemgået 

tilbuddet og fået justeret dette, plus det tekniske (hvilke brønde skal skiftes, opretninger mm). Vi 

er enige i bestyrelsen og klar til at sige ok til Arkil. Prisen for ny vejbelægning på hele området 

samt stier er 764.150.-. 

 

Legeplads – gyngestativ: 

Gyngestativet på legepladsen trænger til at blive skiftet. Anders har set på et nyt stativ som vi 

investerer i.  Vedr. opsætning afsøger vi lige nogle muligheder da dette ikke er med i prisen. 

 

Dræning ved nr. 52 

Der er tidligere gravet faskiner ned ved nr. 52 – dette fungerer ikke optimalt længere, og har været 

en stor udfordring her i den enormt våde vinterperiode. 

A Enggaard har haft et møde med Poul hvor de har set på muligheden for en løsning. Da vi ikke har 

penge til dette projekt i 2020, går vi efter at dette løses i 2021. Dette vil blive vedtaget på 

generalforsamling 2021. Poul kontakter de implicerede beboere. 
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Aarhus Vand 

Poul og Martin har haft møde Aarhus Vand omkring området ved det tidligere vandbassin. Vi 

oplever fra start af at det ikke er lavet ordentligt. Mødet var ret ubehageligt da repræsentanten fra 

Arkil ikke var nem at kommunikere med, og talte imod de fakta vi præsenterede som problemer. 

Endvidere er der problemer med at lede det overskydende vand væk, som samles i en grøft der 

hælder væk fra den brønd der står tilbage. 

Vi nåede frem til et kompromis der handler om at området ’løsnes op’ får et lag harpet muld, 

gødning og endelig eftersås. Således er håbet at området kan rumme det vand der kommer ned. Vi 

har forbeholdt os ret til at vende tilbage til Aarhus Vand hvis dette ikke er tilfældet. 

Poul har formuleret et skriv der samler op på aftalen og vi håber dette vil hjælpe. 

 

Div mails fra beboerne: 

Hundeposer/skraldespande: 

Vi bliver opfordret til at sætte flere hundeskralde. Lige nu er der 2 og de bliver brugt. Vi vil i 

bestyrelsen gerne kigge på at sætte 2 mere op og skifte de gamle ud. Dette vil først ske i 2021 

grundet økonomien. En anden udfordring ved flere høm-høm skraldespande er, at beboere i 

Amalieparken SELV skal skifte poserne. Der er ikke økonomi til at ansætte én til dette. Vi skal nok 

levere poser, men der skal være nogle ansvarlige for at tømme dem. Dette er en udfordring blot 

ved 2 standere. Punktet tages op på generalforsamlingen 2021. 

Basket: 

Der er sket skade på en Basketball-bagplade. Anders undersøger hvilke mål den har og får bestilt 

en ny. 

Skiltning 

Der er forslag om at der sættes skilte op inden man går ind på Amalieparkens arealer. Punktet 

udskydes til generalforsamlingen 2021. 

Fodboldmål: 

Der er beboerønske om indkøb af nye fodboldmål op til den ’øverste’ legeplads da de eksisterende 

er gået i stykker. Fodboldmål bliver der desværre først økonomi til i 2021. 

Parkeringspladser: 

Der er ønsker om at etablere ekstra p-pladser ved 76. Punktet tages på generalforsamlingen 2021. 
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Forbud mod at holde høns: 

Punktet tages på generalforsamlingen 2021. 

 

Evt: 

Vandingsposer: 

Da der er nogle vandingsposer der er gået til har Poul har købt nogle nye. Hvis man er i tvivl om 

hvordan vandingsposerne virker/fyldes kan man kontakte Martin i 10a – 29204459. 

 

Container: 

Der bliver opsat en ’renoverings-container’ ved nr. 92 på græsarealet i et par måneder. Beboer 

søger selv for genetablering af græs hvis der er sket skade. 

 

Arbejdsdag: 

Punktet tages op senere på året. 

 

 

 

 

Således opfattet – Martin Nielsen 10a 


