
Referat af bestyrelsesmøde i gårdlauget Wessels Minde den 13. juli 2021 kl. 16:30 – 17:30 

Til stede: Kathrine, A/B Vennemindevej; Daniel Bang, Kildeminde; Lisser Rye Ejersbo, WH; Afbud fra Lone 

Møller, Bryggervangen; Prøvede forgæves at få fat i en repræsentant fra Vennemindevej 62-68. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Affald langs Vennemindevej 

3. Legetårnet og udvalgsmøde 

4. Larm fra haveredskaber 

5. Efterårets projekter 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

Ad. 1: 

Lisser Rye Ejersbo, WH, sidder som formand og vi vil bestræbe at lægge bestyrelsesmøder, så alle kan 

deltage. Overlader man sin bestyrelsespost til en anden beboer, giver man besked til formanden. 

Ad. 2: 

Der er flere grunde til at affaldet har hobet sig op langs Vennemindevej. Dels har Henrik været syg, 

hvormed ansvarsfordelingen har været usikker, dels har der været arbejdet med kloaksystemet, så 

skraldemændene ikke kunne komme ind i haven og hente skrald. Viceværten i WH tager sig kun af 

storskrald, som afhentes hver tirsdag. Resten af affaldet må håndteres af de fire foreninger på 

Vennemindevej.  

Ad. 3: 

Bestyrelsen for WM er tilfredse med legetårnet, men i forbindelse med GF i WM blev der nedsat et åbent 

udvalg, som gerne ville diskutere fremtiden for det nye legetårn. Vi blev enige om at sætte opslag op med 

invitation til dette udvalg og holder det første udvalgsmøde tirsdag den 7. september kl 17:30. 

Ad. 4: 

Ved GF blev det nævnt at haveredskaberne larmede, og der kom forslag om en robotplæneklipper. Vi er 

enige om, at haven er en arbejdsplads for vores ansatte, og de skal kunne arbejde effektivt. Derfor er der 

behov for hjælp fra maskiner. 

1. Vi har undersøgt robotplæneklipper, men havens mange adskilte områder egner sig ikke 

til en robot. Der bliver kun slået græs med mindst to uger mellemrum om fredagen. 

2. Bladpusteren bruges i stedet for en kost. Det er både meget hurtigere og lettere. Enhver 

er velkommen til feje for sin egen dør, så bladpusteren ikke er nødvendig der. 

Ad.5 

Porten mod Landskronagade: sidst vi holdt bestyrelsesmøde diskuterede vi denne port, og hvordan vi 

kunne holde uønsket hashhandel med mere væk derfra. Lisser, WH, tager det med på bestyrelsesmøde i 

WH. 

Hvis beboere på Vennemindevej har ønsker eller projekter, de ønsker at udføre kan de udarbejde forslag. 

Det kunne fx være cykelstativer. 



Ad. 6et 

Næste bestyrelsesmøde i WM er tirsdag den 24. august kl. 17:30 i pergolaen, hvis det er dårligt vejr, går vi i 

læ i festlokalerne i WH. 

Ad. 7 

Vi var enige om, hvor dejligt det var, at hundeejerne stort set er holdt op med at lufte deres hunde i haven, 

så man slipper for at træde i hundelorte. 

Referent: Lisser Rye Ejersbo, WH 

13.07.2021 

 


