Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Afdeling 82 og 83 den 4. marts
2014
Tilstede: Lis, Jette, Ruth, Alice og Aase.
Mødet afholdes hos Ruth.
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde.
Godkendt.

Pkt. 3

Siden sidst.
Lågerne ud til det grønne er ved at blive opstillet. Vi synes der er et stort hul til
hækken, der skal eventuelt plantes mere hæk.
Det besluttes at arrangere en jubilæums/sommerfest den 5. juni 2014 kl. 14,30
(Afdelingen bliver 30 år i år) . Traktementet vil være kaffe og kage. Indbydelse vil
fremkomme senere.
Vi skal snart til den årlige markvandring, og afdelingsbestyrelsen har besluttet at tage
følgende emner op med administrationen:
Der ønskes sået græs i faldsandet på det grønne om, det ser ikke pænt
ud med det bare område.
Havemøblerne er ved at være dårlige, skal der købes nye?
Riste ved udluftningskanalerne falder ud, dette skal udbedres.
Cykler i cykelskuret. Administrationen anmodes om at skrive til
beboerne om de har cykler, der ikke bruges mere.
Maling af sternbrædder. Den bør udskiftes, nu vi har fået nye vinduer
og døre.
Rosenbedet ved Afdeling 82 ønskes fjernet og udlagt til græsplæne, da
det ikke bliver holdt.
Der mangler hækplanter efter skraldespandene er blevet flyttet.
I det store bed ved 27 A,B,C er der blevet fældet nogle store tujaer, der
var dårlige. Stefan lovede der skulle plantes nogle lavere buske i stedet.

Pkt. 4

Nyt fra Hovedbestyrelsen.
Der skal afholdes licitation på de nye boliger i Gl. Rye den 8. april 2014.

Den 8. og 9. marts blev der afholdt kursusweekend for Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Hovedbestyrelse og personale på Vejle Fjord. Emnerne var: Mødekultur
og arbejdsnormer, Foredrag om Samfund, ledelse og udvikling, Den gode indflytning,
Hvad betyder det ydre miljø for det psykiske miljø. Der var 80 deltagere tilmeldt
kurset.
Pkt. 5

Budgettal.
Vi kan stadig ikke komme ind i programmet til afdelingens budget. Senere aftalt med
Jane Grøn Nielsen at hun fremsender os et budget inden markvandringen, og
fremover vil hun sende os et inden vi afholder møde, så vi har mulighed for at se om
budgettet overholdes.

Pkt. 6

Nye vinduer og døre.
Projektet med udskiftning af vinduer og døre er ved at være afsluttet, men der er
stadig uafklarede forhold.
Der er mangelfyldt fugning indvendig i flere af boligerne, dette ønsket kontrolleret.
Risten ved terrassedøren i Afdeling 82 er ikke fastgjort.
Navneskiltene falder af.
Numrene i nøglerne er ikke præget hos alle beboere.
Der mangler stadig syn efter opsætning af de fejlleverede døre.

Pkt. 7

Flytning af postkasser.
På sidste møde blev der behandlet et punkt om flytning af postkasser ved 27 A,B og
C. En beboer er indkommet med en indsigelse, så afdelingsbestyrelsen afventer en
afgørelse fra administrationen.

Pkt 8

Eventuelt.
Der er ingenting til eventuelt.
Generelt føler Afdelingsbestyrelsen manglende information om, hvornår de
forskellige planer, som er besluttet bliver udført.
Aase Jensen
Referent.

Næste møde den 12. maj 2014 hos Aase.

