Bestyrelsesmøde afd. 20.
Tilstede:
Bente, Johnni, Bjarne, Merete, Jan, Emma og Berit

Siden sidst:
Dagsorden:
– vores referat skal se sådan ud
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Dyr herude
– 2 gæs
– Kamphund (henvendelse Fra bostøtte)
Samarbejde med vores sociale visevært samt fremtidig møde med hende.
transportforhold
– skal vi evt. have en kontakten omkring f.eks. supercykelsti, busruter, rundkørsel m.m.
Vaskeriopgørelse
– skal vi have en samlet opgørelse over fælleshus/vaskeri/udlejning/solcellerne. Hvad
koster hvad?
Revideret husorden/råderetskataloget
Reparationer og andet ift. 1 års tjek og garanti (fælleshus og lejlighederne)
Biler og campingvogne, henvendelse fra ØB
Julefrokost
mails fra ØB: budgetkontrol,
parasol
Astrid har ansøgt om penge til potter og underskåle ca. 500 kr. og en udendørs lyskæde
evt.
– Fælleshus
– 4-partsmøde

Kalender
–

–

–
–
–
–
–

Dyr
– Hund: ØB har overordnede regler om muskel/kamphunde, og de er ikke tilladte i
boligforeningen. Merete henvender sig til bostøtte.
– Der blev aftalt 1 gås på afdelingsmødet, hvis vedkomne vil have vedtaget at man må
have 2 gæs, må det op som forslag til næste afdelingsmøde.
Soc Visevært: vi vil tage et møde med Lena (social visevært) til januar.
– Lena foreslår medlemskab af LLO, det undersøges.
– Vi vil lave retningslinjer for besøg udefra med Lena
Transport: Bjarne vil gerne kigge på sagen sammen med Merete.
Vaskehus/fælleshus: Vi presser lidt på for at få en udspecifikation af strøm, solceller, drift af
fælleshus, udelys. Merete og Berit kigger på det efter jul.
Revideret husorden/råderetskatalog. Jan og Merete kigger på det inden næste møde. Merete
vender tilbage til Lene Willis.
Reparationer vedr. 1 års tjek: Bente henvender sig til ØB og beder om svar på skrift.
Biler og Campingvogne: Benjamin (nr. 121) deltager. Benjamin har henvendt sig til ØB men

–
–
–
–
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de er ikke vendt tilbage. Der kan ikke forefindes et sted i reglerne hvor der står man ikke må
have en campingvogn stående. Det vedrører kun biler. Bestyrelsen bakker op. Benjamin
kontakter selv ØB.
Julefrokost: Bo vil gerne afholde julefrokost, Jan hjælper med plakat. Afd. giver 75 kr. pr.
pers.
Mails fra ØB. De er uigennemsigtige, men vi læser det vi kan.
Parasol: Vi kan ansøge Jyske Bank om en markise i stedet for at gå videre med den ødelagte
parasol.
Ansøgninger om penge: Pengene er hermed bevilget. 500 kr.
evt.
– Der bliver givet kompetence til Bente, Emma og Berit til at købe ting der mangler til
fælleshuset.
– 4 parts-møde: Bente, Merete, Emma kommer.

kalender
– Evt. børnejulehyggeeftermiddag d. 17/12-16
– evt. Julefrokost d. 17/12-16
– Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 4./1.- 2017
Referat godkendt

