Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 9-9-20 i Moselunden
Tilstede: Hanne, Nina, Sanne Jesper og Kirsten

1)
2)
3)
4)

Referat fra mødet d. 12-8-20 er godkendt
Intet nyt fra ØB
Intet nyt referat fra organisationsbestyrelsen
Ingen indkomne forslag

5) Orientering om opgaver siden sidst.
-

Jesper og Hanne har sonderet parasol-markedet, men de er ikke i butikkerne mere. Så
derfor venter vi med at købe dem til det bliver forår.

-

Hanne har haft kontakt med Torben Brandi mht. til parkeringsstriber. Vi vil, som
tidligere skrevet, gerne have dem forlænget, da de pt. kan være svære at se, når man
er i gang med at parkere. Vi ved nu, at det vil koste 3 – 4000 kr. og at udgiften kan
holdes indenfor budgettet. Derfor er det muligt at søsætte projektet.

-

Havegruppen har ansøgt om en have-slange, og den er nu indkøbt,- 40 el 45 m. med
oprul-system. Den kostede 449 kr. Det er også muligt for andre at bruge den,- og da
undertegnede i forvejen passer på vores elektriske hækkeklipper og højtryksrenser, er
det oplagt, at jeg også opbevarer den.

-

På baggrund af politivedtægten, vores husorden og kvarterets status er det nu
endegyldigt slået fast, at hunde skal være i snor i kvarteret. Vi har bedt ØB om at
undersøge sagen, da nogle udefra- komne mener, at de godt må gå med hund her uden
snor. Vi har, som boligforeningens beboere, brugsretten over arealerne i kvarteret, og
derfor gælder hundelovens paragraf 3 stk. 3.

6) Om de 3 budget-kontorer, som afd.bestyrelsen administrerer.
Her vil vi undersøge, om det er muligt at flytte lidt rundt på beløbene. Vi vil gerne have
1000 kr. mindre til afdelingsmøder og tilsvarende hvad angår afd. bestyrelsens
rådighedsbeløb,- og så til gengæld have 2000 kr. mere til beboeraktiviteter.

7) Ang. beboermødet.
Afd. bestyrelsen er ret utilfreds med, at deadline for tilmelding til beboermødet lå før
dagsordenen lå i vores postkasser. Flere vil måske gerne deltage, når de havde set
dagsordenen,- herunder budgettet og huslejestigningerne.

8) Evaluering af arbejdsdagen,
Det var en vellykket dag, hvor vi nåede det vi ville,- både i fælleshuset og ude i bedene. 7 gik
inde i køkkenet eller pudsede vinduer, og 2 fik gjort bedede efterårs-vinterklare.
Vi sluttede den gode indsats af med en super-god frokost og en snak henover.

Evt.
Hvornår bliver husmure renset for alger - bliver det i år som lovet. Undertegnede kontakter
Torben Brandi herom.
Til markvandringen talte vi bl.a. om belysningen i kvarteret, og vi har i mange år ønsket to
lamper ved stien mellem 2- og 5-rækken, da den er meget mørk om aftenen. Det ser nu ud
til, at der er penge til at gennemføre det,- og formentlig allerede her i efteråret.

For referat,- Kirsten

