Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2015, Afdeling 90
Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelse
2. Valg af repræsentant til grundejerforening
3. Finde deltager til kursus onsdag den 7. oktober
4. Finde deltager til budgetmøde
5. Afskærmning ud mod Hjarsbækvej
6. Anlæg af køkkenhave
7. Anlæggelse af pump track bane til børn på cykler.
8. Evt.
Tilstede:
Dott, Runa, Søren, Morten L og Morten B og Andreas.
Følgende blev besluttet:
1. Morten L blev valgt til formand. Andreas blev valgt til repræsentant i boligforeningens
repræsentantskab. Det blev besluttet, at hele bestyrelsen deltager i afdelingens
bestyrelsesmøder – også suppleanterne. Alle, inkl. suppleanter, har stemmeret til møderne.
Der afholdes 4 møder årligt.
2. Søren blev valgt til repræsentant i grundejerforeningen.
3. Det lykkedes ikke at finde en finde en fra bestyrelsen, som kunne deltage i kurset pga. den
korte frist.
4. Andreas tager til budgetkurset i Aarhus den 4. november kl. 17.00-21.00.
5. Morten L kontakter Kristian eller Klaus mht., hvor mange penge der er tilrådighed i
byggesagen med henblik på etablering af noget afskærmning ud mod Hjarsbækvej og
indhenter evt. tilbud på mulige løsninger. Morten L kontakter også kommune mht. skiltning
mv. på Hjarsbækvej.
6. Mortens B far ejer marken ved siden af boligerne (ud mod planteskolen) – det bliver måske
muligt for beboerne at leje et stykke jord på denne til køkkenhave.
7. Søren foreslog, at vi skal undersøge muligheden for at lave en pump track bane til cyklende
børn på marken ved siden af boligforeningen (samme mark som omtalt i punkt 6). Søren vil
undersøge sagen nærmere.
8.
• Det blev diskuteret, om man evt. kunne etablere et fælles cykelskur i forbindelse med
skuret, som bliver bygget til varmemestrene udstyr.
• Det blev diskuteret, om der evt. skal etableres yderligere overdækning ved
indgangspartierne til boligerne – og om dette skal være fælles for alle boligerne, eller om
det skal være en individuel beslutning for de enkelte boliger og noget man selv
financierer.
• Det blev diskuteret, om der skal laves nogle retningslinjer for, hvad man må plante,
bygge osv. – bestyrelsen planlægger et møde vedr. dette
• Tilsvarende skal der udarbejdes er ordensreglement.
• Det blev foreslået, at der et sted i forbindelse med parkeringspladsen opsættes
strømudtag, som kan benyttes fx i forbindelse med støvsugning af biler mv.
• Bestyrelsen blev enige om, at vi gerne vil have sat symboler på skraldeanlægget, så man
kan se, hvad der skal i de enkelte beholdere.
• Vi har erfaret, at grundejerforeningen ikke er så glade for, at der parkeres på
Hedelundvej.
Næste møde: 15. nov 2015 kl. 12.30 hos Dott
Referat læst op og godkendt af samtlige mødedeltager.

