Møde i afdelingsbestyrelsen afd. 78, den 25-09-19, kl. 19
Isagervej 21 A, kælderen.
Tilstede: Anita, Jonna, Laila, Nasir, Hans Henrik, John (suppleant)
Referat
1.

Næste møde bliver onsdag den 27.11.19 kl. 19.00.

2. Konstituering: Formand bliver Anita. Referent bliver Hans Henrik, som også tager
med til møderne i repræsentantskabet. Laila bliver suppleant hertil. Der bliver ingen
kasserer, fordi vi kan sende kvitteringer til bogholderiet. Laila og Anita kan bede
bogholderiet om at overføre penge til store udgifter. Dette afregnes så senere.
3. Vi tog en runde om hvad vi gerne vil kigge på i det kommende år:
4. Opmærke parkeringsbåse, så der bliver plads til flere biler. Tale med Torben om det.
5. Der står i PPV-en (planlagt periodisk vedligeholdelse) at vi skal have nye hvidevarer i
2020. Dem vil vi meget gerne være med til at vælge. Det er køleskabe, komfurer og en
slags emhætte.
6. Lave julehygge (Anita har et juletræ), lave julepynt med børnene en lørdag eller
søndag, evt. Adventshygge. Få harmonikaspiller Lissi til at komme?. John kontakter
hende.
7.

En arbejdslørdag hvor vi fx kan gøre rent i gildesalen og udenfor.

8. Grillhygge for alle.
9. Fastelavn for børnene.
10. Halloween – Allehelgensaften, som også er en gammel dansk tradition.
11. Skal gildesalen gøres ren af et rengøringsfirma en gang om året?
12. Lave et forsøg med at lade to af vores græsplæner vokse vildt og så blomster på dem til
gavn for insekter og fugle. Græsset skal kun slås et par gange om året. Det kunne være
den skrå græsplæne ved 23D og græsplænen med bænkebordet ved gavlen ved 21A.
Det kaldes “Vild med vilje.” Det kan være en pæn afveksling. Det kan måske give en
besparelse på budgettet for havearbejde.
13. Selv lave nogle primitive bænke rundt i toppen af den skrå græsplæne. John skaffer en
brochure om mulighederne. Vi efterlyser ideer fra jer andre beboere.
14. Indkøbe nogle nye bænkeborde som erstatning for de små, slidte eksemplarer vi har
nu.
15. Eventuelt:
Hans Henrik Egeberg
27.9.19

