Afdelingsmøde afd. 1 – Præstehaven
Tirsdag den 5. april 2016
Tilstede:
Best. medlem, Lone Kramhøft, Best. medlem, Nick Kramhøft, Supp., Shahab Milani , Supp., William
Pham (ref.), Varmemester, Rino Jensen.
Fraværende:
Formand, Susanne Jørgensen
Pkt. 1.Beboerhenvendelser.
Spørgsmål fra en beboer omkring parkering af knallerter (scootere o.lign.). Rino undersøger om
der skal laves en dedikeret nøgle til det gamle skralderum (ved Præstevangen 4), hvor parkering af
disse køretøjer er muligt pt. Måske skal en af garagerne bruges til parkering hvis behovet opstår i
fremtiden.
Pkt. 2. Siden sidst fra administrationen, herunder økonomi.
Der har været holdt kursus weekend hvor det altoverskyggende tema var sammenlægning.
Powerpoint præsentation fra administrationen, sendt rundt til bestyrelserne. Vi ved at vi skal
sammenlægges med andre afdelinger. Hvornår, hvordan og hvem er der ingen der ved endnu.
Pkt. 3. Siden sidst fra varmemesteren.
Rino har snakket med folkene bag trappevasken omkring kvaliteten og/eller manglen på samme.
Efter utallige opfordringer og formaninger er det blevet bedre. Men det er besluttet af de får en
sidste chance til at udføre opgaven som forventet. Rino og inspektør Ryan vil tage dialogen.
Der er foretaget en markvandring, med deltagelse af Nick, Susanne, Rino og Ryan. Nogle fliser
trænger til opretning. Måske skader fra store snedrydningsmaskiner. Rino tager en dialog med
DanJord. Spæringspullerter kommer op foran Præstehaven 4 og Viborgvej 105, så bilkørslen
stoppes.
Pkt. 4. Siden sidst fra bestyrelsen.
Under markvandringen konstateres der at der visse steder i afdelingen, forefindes større
koncentrationer af cigaretskodder, end andre steder. Bestyrelsen og varmemester opfordrer til
ikke at smide skodderne ud af vinduet, selvom det er nemt!
Igen skal bestyrelsen minde om at gøre rent efter sig selv i vaskerummet! Blandt andet sidder der
tit gamle sæberester i maskinerne, disse skal fjernes, og tørretumbler filter åbnes og fnuller
fjernes. Kom så folkens, vi kan godt.
Pkt. 5. Evt.
Rækkehusene på den modsatte side af Præstevangsvej holder en årlig sommerfest engang til
sommer. Rino vil, når tiden nærmer, tage kontakt til arrangørerne i år for at sikre de ikke spærrer
vores garager, så der er fri adgang til disse, da det er blevet observeret at det har været tilfældet
tidligere.

