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Referat af møde i Ådalen den 5. oktober 2021 

 

Deltager: Helle Sørensen nr. 34 (HS) 

                 Solvejg Nielsen nr. 102 (SN) 

                 Andreas Christensen nr 7 (AC) 

                 Susanne Sall nr. 74 (SS) 

                 Åge Madsen nr. 70 (ÅM) 

                 Marianne Buene nr. 28 (MB) 

                 Tove Garner. nr. 17 (TG) 

 

Afbud: Ingen 

 

Referent: Solvejg Nielsen 

 

                     

 

  

 

Dagsorden 

1. Julefrokosten (Maddamerne kommer) 

Vi bestiller menu fra Kokken og Jomfruen. Underholdningen bliver med Kokken og Kællingen. 

Pris pr. person 125 kr. Tilmelding hos Tove eller Hanne senest den 15. november 2021. Marianne 

laver indbydelser. 

Herefter forlod maddamerne mødet. 

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 18. august 2021. 

Referatet blev underskrevet. 

 

      3.  Siden sidst 

Affaldssorteringen 



Den nye affaldssortering træder snart i kraft her i Ådalen. Vi snakkede om systemet på 

godt og ondt. Der bliver lavet plads til haveaffaldet på bilvaskepladsen. Undlad gerne at 

henstille affaldet i sække. 

 

Udvidelsen af børnehaven 

Vi har erfaret at børnehaven skal udvides. Vi snakkede i den forbindelse om de problemer 

der kan blive med parkeringspladser. SS tager det med på et møde i 

organisationsbestyrelsen. Der er efterfølgende blevet meddelt, at admistrationen tager det 

med på et møde med Nyborg Kommune. 

 

Evaluering af mødet med Bent 

Vi har afholdt et møde med Bent angående affaldssorteringen med mere. Når det nye 

affaldssystem er trådt i kraft og beboerne lige har vænnet sig til det, vil der blive indkaldt 

til et beboermøde. Her vil Bent svare på spørgsmål. 

 

Indlæg fra bestyrelsen/suppleanter 

Intet at bemærke 

 

                 4. Fremtiden 

Havevandring? 

Vi planlagde at afholde havevandring den 13. oktober kl.16.30. 

 

Beboermøde om den nye affaldssortering 

HS tager kontakt til Bent angående en mødedato. 

 

                    5. Eventuelt. 

Næste møde den 15. november kl. 19.00. Her vil maddamerne være til stede først på mødet, 

hvor de sidste detaljer omkring julefrokosten skal på plads. 

 

 

Godkendt den 11.januar 2022 

 

_________________________________         _______________________________________ 

Helle Sørensen                                                        Susanne Sall 

 

_________________________________         ________________________________________ 

Solvejg Nielsen                                                        Åge Madsen 

 

__________________________________ 

Andreas Christensen 

 


