
Referat bestyrelsesmøde i Sprotoften Afd. 6 den 20. august 2022 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

2. Opsamlingsplads til haveaffald 

3. Opfølgning på fællesspisning 

4. Loppemarked og næste fællesspisning 

5. Næste møde 

6. Eventuelt 

 

 

1. Der er ikke lavet en seddel til vaskeriet endnu om at vi ikke skal bruge eget vaskepulver. Tror ikke 

det er stadigvæk et problem, men der laves en seddel. 

Vi har fået den ønskede bænk ved gavlen af fælleshuset. 

2. Bent har billeder at hvordan Ådalens ser ud og vi skal have aftalt med ham hvornår vi også får en 

plads. Der skal gøres plads til at vi kan så/plante slyngplanter der kan gro op af hegnet. 

3. Kroket og fællesspisning var en succes. Vi var 6 til kroket og der var både gode og dårlige tabere. Vi 

var 12 til spisning og der var både nye og gamle deltagere så det er hyggeligt at der er noget 

udskiftning i deltagerne. 

4. Loppemarked lørdag den 3. september fra kl. 10 på plænen hvor vi spillede kroket. Vi annoncerer 

på Skovparkens Facebook gruppe at beboere i Skovparken også kan få en bod, ved henvendelse til 

Bjarne. I ugen op til loppemarkedet laver vi det som en begivenhed i Det sker i Nyborg Facebook 

gruppen og i Skovparken Gruppen. Vi laver en par skilte som kan komme op ved indkørslen til 

Rådyrvænget. I tilfælde af regn har vi mulighed for at bruge Fælleshuset. 

Fællesspisning den 13. september starter med beboermøde, hvor vi skal have en snak om 

udendørsarealerne og udvendig vedligeholdelse af husene. Menuen bliver chili con carne med 

mulighed for sin carne. 

5. Næste møde den 3. november 2022 kl. 17 hos Rita i nr. 34. 

6. Nyhedsbrevet fra kontoret er genopstået. Vi forslår at inden næste brev at afdelingerne bliver 

spurgt om de har noget som de vil have med i Nyhedsbrevet. Der kunne evt. blive lavet et afsnit, 

hvor de enkelte afdelingsbestyrelser præsenteres sig og oplyser om hvad der sker i afdelingen. 

Repræsentantskabet, vi vil have lavet et forslag til vedtægterne om at der skal være en 

repræsentant fra hver afdeling i bestyrelsen og udvide bestyrelsen til 7 personer og der maks må 

være 2 fra hver afdeling. 

Vi vil gerne have genoptaget ideen om at der afholdes formandsmøder, hvor formændene fra 

bestyrelserne kan mødes 1-2 gange om året for fællesorientering og udveksling af erfaringer. 
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