
DAGSORDEN 

1.indledning ved E.J. 

Vi har pt. 3 grupper:  

• en gruppe der står for haven  

• en der står for domen  

• en der arbejder i gårdene 

E.J. foreslår at disse 3 grupper slås sammen da de har overlappende interesser. Dermed ville man også 

kunne opnå mere samarbejde på tværs. E.J. Tænker også det er bedre at få vendt tingene i de mindre 

udvalg end på en generalforsamling. 

Hver gruppe kunne så have en kontaktperson. På den måde ville man også kunne få drøftet ting ude i 

grupperne og få vendt tingene og komme til orde i udvalgene og så derefter sende den forbi bestyrelsen. 

E.J. Tænker at gruppen skal have meget medbestemmelse, og have en kontaktperson der både kan referere 

til afdelingsbestyrelsen og driften. 

Erik håber at arbejdsgruppen vil være selvkørende så han kan trække sig tilbage. 

Om et par måneder får Titanparken også børnedemokrati – de skal også involveres så de kan få indflydelse 

på gårdene og haverne. 

EK vil fra dags dato kun, foretage vedligehold på grønne områderne, ændringer og nyanskaffelser vil kun 

ske via dette udvalg. Således at der ikke bliver plantet forkerte hække, i forhold til planerne for gårdene. EK 

vil også kun bruge penge fra vedligehold og ikke fra grønne gruppe, uden deres tilladelse. 

 

2. debat om brug af haverne 

Forslag til regler for brug af nyttehaverne 

Indsendt af Mette fra Nørrebrobyggerne på baggrund af snakke med havebrugere: 

1. Husk at tage dit affald med dig og holde området pænt og rent 

2. Spis kun fra din egen have og pluk ikke andres blomster 

3. Børn skal følges med en voksen i nyttehaveområdet 

4. Lås døren når du går 

Reglernes vedtages og er gældende frem til næste Afdelingsmøde d. 27/4, hvor de skal til afstemning. 

Forslag til regler for fordeling af haverne 

• Kun én have per lejlighed 

• Man skal den 1. februar melde om man fortsat vil have sin have 

• Man skal være i gang med at dyrke den have man har fået pr. 1. april. 

• Man kan komme på venteliste ved at skrive til driften på ek-titanparken@kab-bolig.dk eller møde 

op på kontoret. 

• Ledige haver uddeles løbende til folk på ventelisten 

Reglernes vedtages og er gældende frem til næste Afdelingsmøde d. 27/4, hvor de skal til afstemning. 

3. debat om brug af domen 
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Forslag til regler for brug af domen Indsendt af Mette fra Nørrebrobyggerne på baggrund af snakke med 

domebrugere: 

 

• ALT I OMRÅDET ER FÆLLES – pas på det. 

• Tag dit affald med dig og hold området rent og pænt 

• Vand planterne hvis de er tørre 

• Spar på vandet 

• Pas på bierne 

• Ingen ild og grill i drivhuset 

• Ingen rygning i drivhuset 

 

Forslag til åbningstider for domen 

Mandag – fredag  

Driften åbner kl.07  

Frivillige beboere lukker kl.21 

Lørdag – søndag 

Frivillige beboere åbner kl. 09 

Frivillige beboere lukker kl.21 

Pt. er Elife og Nerguza frivillige til at åbne og lukke. 

 

4. debat om råderet af individuelle haver 

→ punktet flyttes til en dag Peter er med 

5. debat om plan for grønne områder ved gård 1-3 

→ punktet udskydes til næste møde 

 

6. Valg af ledelse 

a. formand: Jan-Erik vælges enstemmigt.  

                      Han får tlfnumre på alle så han kan indkalde til næste møde. 

b. kontaktperson til EK: Anna Olsson vælges enstemmigt. 

c. kontaktperson for haverne 

d. kontaktperson for domen 

7. Evt. 



 

FORSLAG TIL NYTTEHAVEOMRÅDET 

Forslag om skraldespand uden for haverne så kan driften tømme den 

Forslag om vand i haven – dette kan dog hentes fra domen 

 

FORSLAG TIL GÅRDENE 

Forslag om havekasser i hver gård så der er flere steder at plante. 

Færre hække, da al affald ender der og det går ud over hundene. 

 

FORSLAG TIL DOMEOMRÅDET 

Forslag om at der skal ryddes op i Domeområdet: restglas fjerner driften, resttræ og affald skal gruppen 

selv stå for (det kan Aria evt. hjælpe med). 

Forslag om ophæng til vandslange 

Forslag om hynde til træmøblerne 

Forslag om skilte/ markering så alt har en tydelig plads 

Andreas og Neda tilbyder også at være nøglebærere og vil gerne åbne og lukke ned for domeområdet – så 

nu er der 4 der deles om tjansen. 

 

NÆSTE MØDE ER MANDAG DEN 4. APRIL KL.18. 

 


