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Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup
Facebook: Tronkærgårdsvej - Østjysk Bolig

Bestyrelsesmøde: 4. maj 2016
Mail: bestyrelse.afd19@gmail.com

REFERAT
Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. maj 2016
Til stede
Fatos (formand)
Laura
Helene

Dagsorden
1. Driften
2. Beboerhenvendelser og forslag
3. Status ang. grundejerforeningen
4. Markvandring
5. Nyt fra organisationsbestyrelsen
6. Eventuelt

Afbud
René
Jan
1. Driften ved varmemesteren.

Storskrald fungerer ikke. Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til at man følger anvisningerne til håndtering
af storskrald. Anvisningen hænger på opslagstavlen ved redskabsskuret.
Det er enkelt. Du kan få hentet dit storskrald ved at ringe til 89 40 16 00. Eller endnu enklere:
Gå på nettet og bestil gratis afhentning af dit storskrald på www.affaldvarme.dk/storskrald.
2. Beboerhenvendelser og forslag

Der var ingen beboerhenvendelser til afdelingsbestyrelses møde. Der var ingen forslag stillet til bestyrelsen.
Beboerhenvendelser er at betragte som en mail til afdelingens bestyrelse (bestyrelse.afd19@gmail.com)
eller bestyrelsens medlemmer eller fremmøde ved mødet.
3. Status ang. Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen holder ekstraordinær generalforsamling ultimo maj, eftersom det nødvendige antal
fremmødte ikke dukkede op til den ordinære generalforsamling d.24. april. Invitation til den
ekstraordinære generalforsamling sendes pr. mail.
Til juni planlægger grundejerforeningen at invitere til inspirationsmøde om, hvordan vi gør det grønne
område bag ved vores rækkehuse til et samlingssted. Invitation hertil bliver også sendt pr. mail.
4. Markvandring

Ryan (Østjysk Boligs inspektør) indhenter pris på at anlægge grussti ved nr. 36, 38 og 56, så stien fortsætter
til den asfalterede sti. Ryan indhenter tilbud på to slags, og det kommer til afstemning på afdelingsmødet i
ultimo august eller primo september. Nærmere info følger ved indkaldelse.
Der sættes også penge af i budgettet til en årlig rensning af køkkenkloak og hvert 5.år til de resterende. Der
var ikke yderligere bemærkninger til markvandringen.
5. Nyt fra organisationsbestyrelsen

Intet nyt vedr. vores afdeling.
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6. Eventuelt

Det opleves stadig som et problem, at hunde går uden snor. Venligst ret op på det da det skaber utryghed
hos flere beboere. Det blev nævnt i forrige referat. Bestyrelsen opfordrer igen til at de hundeejere der lader
deres hund gå uden snor tager dette til efterretning.

Næste møde finder sted d. 7. september 2016. kl. 18:00 i Bofællesskabets mødelokale.
Beboerhenvendelser er velkomne i tidsrummet 18:00 til 18:30. Er du i tvivl om hvor det er, så går vi
typisk hjemmefra 17:55 og du er velkommen til at følges med os. Alternativt kan du skrive til
bestyrelsens e-mail adresse: bestyrelse.afd19@gmail.com
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