Referat fra afd. Bestyrelsens i afd. 1 – Præstehaven
Tirsdag d. 4. dec. 2018
Tilstede:

Margit – Lise – Susanne – Rino

Pkt. 1. Beboerhenvendelser.
Pkt. 2. Nyt fra Rino.
Der er monteret rottefælder i kloark rørene i afdeling 1. I afd. 2 er det en succes og det ser ud til at det bliver
en lige så stor succes hos os.
Susanne spurgte om knallertrummet under nr. 4 bliver brugt, det gør det ikke, i stedet står der knallerter i
rummet under nr. 103, vi skal have fundet en løsning på hvordan vi får lavet en ordentlig parkeringsmulighed
til de beboere der har knallert og scootere.
Margit spurgte om hvad der skal ske med hækken udenfor nr. 105, den er alt for stor og noget af den er
visnet væk. Vi venter med at tage stilling til, hvad der skal ske, til foråret når vi har markvandring.
Der er kommet to tilbud på trappevask, Bestyrelsen har valgt at lade dem ligge til mødet i feb. md. hvor vi vil
kigge nærmere på dem.
Pkt. 3. Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen takker mange gange for det fine arbejde der er lavet med at male og lægge nyt gulvtæppe i
bestyrelseslokalet. Margit og Susanne har købt plakater og rammer som Rino har lovet at sætte op. Der er
blevet rigtig fint i lokalet, det er vi virkelig glade for.
Susanne spurgte om det er muligt at få datoer for hvornår der er banko for beboerne, vi er sikre på at der
nok er nogle af vores beboere der gerne vil være med. Rino lovede at spørge afd. 2 om vi kan få hængt opslag
op i opgangene.
Vi har fået en henvendelse fra Frelsens Hær ved opstilling af en tøjcontainer. Det synes vi, er en godt ide,
men der står allerede en i afd. 2 som vi vil henvise til. Susanne svarer FH at vi allerede er dækket ind.
Pk. 4. Spørgsmål til administration og organisationsbestyrelse.
I referat fra organisationsbestyrelsesmødet d. 4. okt. Pkt. 7. står der ”Salg af garager i afd. 1…..” Er det noget
vi kan blive informeret om? Bestyrelsen er jo ny og dermed ikke informeret om, hvad der er sket i det sidste
års tid i forhold til området ved rækkehusene. Ny situation, ny bestyrelse – vi er forvirrede😊
Pkt. 5. Evt.
Vi har et lille beløb tilbage i bestyrelses kassen. Susanne køber en ny voksdug til mødelokalet for nogle af
pengene, resten går til lidt snolder vi kan have stående i skabet til vores møder. Susanne afleverer regnskab
i starten af det nye år.
Mødadatoer for 2019 er: 5. feb. – 2. april – 4. juni – 6. aug. (Beboermøde sept.) 1. okt. – 3. dec.
Tak til Rino, beboere og administrationen for i år. Glædelig jul og godt nytår til jer alle😊
Ref.: Susanne.

