Dagsorden, afdeling 26 – mandag d. 26. oktober 2020
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Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af
referat fra sidste
møde
Behandling af
forslag/emner

Anders
Solveig
Godkendt

1. Beskeder fra/til administrationen Østjysk Bolig
a. Rettelse af formand på hjemmeside.
Det er ordnet.
2. Beskeder til/fra driftscenteret
a. Cykeloprydningen.
Der hænger sedler på cykler og i cykelskurene. Cykler med sedler
fjernes mandag d. 9/11
b. Status på mere hyppig tømning af pap- og glascontainer
Hvis de bliver tømt hhv hver 2 uge og papir hver uge så vil det
koste 6.165,- mere om året (jf mail fra Torben).
Bestyrelsen har valgt ikke at gå videre med det. Hvis beboerne
fortsat ønsker det, kan det foreslås til næste års afdelingsmøde
til afstemning.
3. Beskeder fra repræsentantskabet
a. Mette deltager i mødet torsdag d. 29. oktober
4. Beskeder fra bogholder
a. Status på køb af fælles ting
Der er indkøbt diverse havespil m.m. + cykelpusleplads
Stativer til engangsgrills, som kan sættes på bænkene: Vi
undersøger, om vi må bruge pengene fra aktivitetspuljen til
dette.
5. Beboerhenvendelser
a. En enkelt beboer har spurgt om leje af fælleshus
Det er blevet afvist.
6. Vaskehuset
a. En beboer har ikke kunnet tørre tøj
Vi underretter payperwash om vores problem og hører dem ad,
om det kan løses. Eksempelvis sætte perioden ned til en time
7. Facebooksiden
a. Intet nyt.
8. Arrangementer
a. Status på lån af lokaler
b. Status på afholdelse af arrangementer
Vi undersøger, om der er beborerinteresse for at stå for onlinebingo eller lign. online arrangement, da corona forhindrer et
fysisk arrangement
9. Andet
a. Opfølgning på Bolignetaarhus
De vil gerne se på mulighederne i terrænet, el-skabet osv. Vi
undersøger sagen yderligere
b. Et bestyrelsesmedlem stopper i december, da vedkommende
flytter.
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Valg af fremtidige
mødedato

Mandag d. 30. november kl. 19 online

