Møde i afdelingsbestyrelsen afd. 78, den 19-03-19, kl. 19
Isagervej 21 A, kælderen
Referat
1.

Næste møde bliver tirsdag den 28.5.19 kl. 19.00.

2. Siden sidst: Anita har fået oplyst at det firma der vasker trapper også vasker
vinduerne indvendigt, men der skal være fri adgang til dem. Ligeledes virker
solcellerne fint.
Vores regnskaber løber på følgende måde: Varme 1/1 til 31/12. Vand 1/12 til 30/11.
3. Arbejdslørdag: Arbejdsdag lørdag den 27.4.19 klokken 10. Plante buske ved
jernstakittet, fx efeu. Anita låner redskaber af Hans. Bunddækkeplanter i
plantekasserne foran blokkene. Der serveres sodavand, øl og sandwich.
4.

Forberedelse til markvandring: DETTE ER EN FORELØBIG LISTE: I opgangene
kunne man male de to nederste trin af alle trapper af hensyn til svagtseende. Nogle af
metalskinnerne ved skydedørene mangler gummilister. Stien mellem blokkene: jorden
er skyllet væk så der er kommet en høj kant. Spærre endnu bedre for biler så folk ikke
kører ned til opgangene. De ødelægger vores fliseareal. Male parkeringsbåse på
asfalten så der eventuelt er plads til flere biler. Endnu mere tydelig skiltning ved
handicappladserne. Få ryddet op i kældre, cykelskure og opgange hver fjerde måned.
Privat-skilt ved affaldsøen.

5.

Eventuelt: Ny rengøringsvejledning til gildesalen.

Hans Henrik Egeberg
23.3.19

Udlejning gildesal og gæsteværelse, borde og stole: Hans Henrik Egeberg; Mobil 26 90 04 26.
Gæstevær.:

Et døgn: Kr. 75.

Gildesal:

Et døgn, kl. 12 til kl. 11 næste dag: Kr. 200. Depositum kr. 500.

Salen afleveres ryddet og ren. Gulvet skal støvsuges og vaskes. Toilettet skal gøres rent. Alle
affaldsspande skal tømmes. Bordene tørres grundigt af. Bordene skal ikke sættes oven på hinanden
bagefter. De er alt for tunge til det, og de bliver ridsede. Vi har alle ansvaret for at holde standarten
oppe.
Når man lejer, skal man lukke døre og vinduer til gildesalen senest kl. 23. Der skal være ro senest
kl. 24, og man skal slutte festen senest kl. 01. Man skal tage hensyn til de andre beboere.

