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2. august 2017

1. Hvad er der sket siden sidst?
Vinsmagning
Tour de chambre

2. Budget 2018
Vi kan ikke helt hitte rede i alle tallene i budgettet, og har derfor tilmeldt Oliver og Nanna til budgetmødet
den 16/8.
Vi vil gerne snakke om konto: 109, 115 (indhold(elevator)), 118 1., 119 (fordeling af penge) til
budgetmødet.

3. Varmemestre
Vi synes der er begyndt at se lidt snusket ud efter driftscenteret er startet. Det føles som om de bare
kommer og slår græs og smutter igen, uden at holde øje med resten af matriklen.
Vi er i tvivl om vi selv skal kontakte driftscenteret hvis vi synes tingene skal ordnes, eller om der selv er
nogen der kommer ud og tjekker de faste ting som skrald, nedfaldsblade, lamper osv. Vi vil rigtig gerne
have en til at feje ude i cores cykelskur, da der ligger mange blade og meget sand derinde.

4. Stort afdelingsmøde
Der er afdelingsmøde for hele afdelingen den 6. september 2017. Her vil det være muligt at komme med
forslag til forbedringer osv. Der kommer mere information fra Østjysk bolig inden længe.

5. Storskrald
Vi har en gammel aftale med Karlo om at han bestiller storskrald en gang i mellem. Vi er i tvivl om denne
aftale stadig står ved eller om vi fremover selv skal ringe til storskrald.

6. Nye boliger
Vi vil rigtig gerne vide mere omkring de nye boliger der skal bygges. Vi har endnu ikke hørt om vi skal være
med til at fortælle vores meninger omkring det hele.
Derudover synes vi det vil være en rigtig god ide, at få sendt information ud i postkasserne til alle beboerne
inden byggeriet starter.

7. Sommerfest
Vi opretter en begivenhed for sommerfest den 19. august kl. 16.00

