Bestyrelsesmøde: 04.06.20

Gennemgang af referatet fra sidst
-

Referatet gennemgået.

Formanden siger
-

-

-

-

Øb vil ikke modtage klagen over duer, da de er fugle og i husreglementet må man gerne have fugle.
Bestyrelsen kommenterer at ved afdelingsmødet 2016, faldt forslaget om at eje duer i husordenen,
men ikke ført til referatet.
Øb har efterfølgende godkendt klagen.
Øb ville ikke modtage klagen om den firehjulet cross, da der ikke var navn på klagen.
Efterfølgende er kørslen på området blevet minimeret betydeligt. Hvis der opstår uønsket kørsel
bliver der klaget.
På afdelingsmødet 2019, blev det besluttet at tidsintervallerne bliver lavet om fra to timer til en
times intervaller ved vask. Samt at beboer har mulighed for at overtage tid efter tyve minutter.
Forslaget er ikke ført korrekt til referat og kan derfor ikke effektueres. Øb informere om at forslaget
skal tages op på nyt afdelingsmøde. Og skal godkendes IGEN.
Siden sidste bestyrelsesmøde er der ikke rapporteret om flere klager.
Der er mulighed for at komme til bestyrelsen med klager, saglige ikke personlige, ved tilfælde af at
man ikke selv vil ligge navn til, vil personer fra bestyrelsen gerne ligge navn til.
At der bliver opfordret til at der hurtigst muligt afholdes et afdelingsmøde, efter at
forsamlingsforbuddet ændres, hvor vi gennemgår referaterne fra afdelingsmøderne.
Man er i dialog med marienlyst haveforening omkring byudvikling i Brendstrup. Der er blevet
skrevet til Århus kommune for at blive hørt i sagen, kommunen har vendt positivt tilbage og fortalt
at vi bliver indkaldt til møde på et senere tidspunkt.

Fra øb
-

-

Information fra markvandring. Øb foreslår at en arbejdsdag kunne bruges på at vedligeholde alle
stisystemer i landsbyen. Bestyrelsen har ikke mulighed for at støtte op om forslaget, men kan godt
forstå det. Men bestyrelsen vil tage det op med den sociale vicevært.
Der isættes to riste i fælleshusets skur, til udluftning.
En beboers terrasses brædder skal skiftes.
Under markvandringen blev det observeret at nogle beboere har brugt noget fællesområde til
privat brug, dette er ophørt.
Bestyrelsen var ikke med på markvandringen pga. corona.
Repræsentantskabsmødet er ændret mht. dato.

Opgaveopfølgning
-

Vi har støbt storskaldspladsen. Der bliver indkaldt til en samarbejdsdag senere mht. at færdiggøre
pladsen.

Økonomi
-

Budgettet er gennemgået.
Sidste gang blev der kommenteret det med eyecare, øjenskyl, dette er fordi viceværtens øjenskyl
skulle skiftes.

Fælleshusudlejning
-

Der har været en henvendelse. Men kan ikke komme med svar før sundhedsmyndighederne og øb
kommer med udmelding omkring forsamlingsforbuddet.

Beboerhenvendelser
-

Der er kommet en beboerhenvendelse omkring hvem der står for forsikring af solcellerne?

Udvalg
-

Greenteam: er gået i gang med at vedligeholde de grønne fællesområder.
Velkomstkomiteen: der er kommet to nye beboere, men vi har ikke besøgt dem endnu, pga.
corona.

Websiden
-

Der kommer nyt omkring Brendstrup byudvikling.

Eventuelt
-

Hækkene anbefales at blive klippet og helst omkring start juli. Ikke senere end september.

Næste møde
-

D. 02.07.20 – kl. 16.30.

