Bestyrelsesmøde

19. september 2017

Til stede: Heidi Lindhardt, Søren Enghoff, Daniel Brødskov og Steen B. Jensen.

Gæst: Lene Willis fra ØB

Flagdage:
Nye regler for flagning: Der kan flages på runde og halvrunde fødselsdage og ved andre festlige begivenheder så som
bryllup, konfirmation og barnedåb – og på officielle flagdage. Der flages på halv stang ved begravelser. Der flages KUN
for folk, der bor i Rosengården! Vil du gerne have flaget, skal du i god tid henvende dig til Mette-Marie Sørensen, nr.
36 2. th., som er vores nye ”flagmand”. Mail: M-marie_4 @hotmail.com
Video-overvågning:
Politiet har desværre nedprioriteret vores sag. Hvis vi ikke har fået tilladelsen ved udgangen af oktober, vil beboerne
ifølge ØB få tilbagebetalt de penge til video-overvågning, som vi allerede har betalt via forhøjet husleje!
Sandkasse:
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget om ny sandkasse til gården. Det bliver først aktuelt til foråret, så vi har tid til
at finde den helt rigtige løsning. Der er visse sikkerhedskrav, der skal opfyldes til en sandkasse, så vi kontakter ØBs
legepladsinspektør Søren Voigt.
Cykler:
Kælderen mellem 44 og 46 er nu forbeholdt barnevogne. Har du et særligt behov for at parkere din cykel dernede
alligevel, kan du få lov ved fremvisning af lægeerklæring. Henvendelse til Erik. Ellers er cykler henvist til cykelskurene
og til cykelkælderen mellem 40 og 42. Dén cykelkælder er nogle utrygge ved at bruge, fordi der er dårlig belysning og
en stejl trappe. Vi beder Erik se på, om cykelkælderen kan gøres mere ”brugervenlig”. Der undersøges også alternative
kældermuligheder til cykler. For cykler i både kælder og i gården vil en ny cykeloprydning snart blive iværksat!
Vaskekælder:
Når man vasker i maskinerne 1 og 2, har man fortrinsret til tørretumbler 4 efterfølgende! Erik undersøger hos
Electrolux muligheden for at reservere nr. 4 sammen med nr. 1 og 2. Vi får også undersøgt muligheden for, at ens tid
med tørretumbleren starter ½ time efter at vasketiden er begyndt, og at man har tørretumbleren ½ time efter ens
vaskemaskine er sluttet. Vaskemaskine 3 og tørretumbler 5 vil fortsat ikke kunne reserveres, men er til fri afbenyttelse
til klatvask o.l.
Facebook:
Vi opfordrer beboerne til at tilmelde sig Rosengårdens facebookside.
Kontakt til bestyrelsen:
Du er velkommen til vore møder, hvor vi tager imod beboerhenvendelser i den første halve time. Derimod er det ikke
tilladt at ringe på hos bestyrelsesmedlemmerne, hvis du har praktiske problemer med lys, en dryppende vandhane
m.v. – kontakt i stedet ØB. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7. november kl. 19.30.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Rosengården

Ref.: Steen

