Referat fra AB møde i afdeling 1.
Tirsdag den 7. juni 2016

Tilstede: Susanne, Lone, Nick, William, Shahab, Rino.

1) Beboerhenvendelser.
Vi havde besøg af en beboer som gerne vil være med til at arrangere en
sommerfest, men da der ikke er andre der har meldt sig, falder det vist til jorden
i år. Hvis der alligevel er nogen der har lyst til at arrangere en sommer fest kan
der rettes henvendelse til formanden senest den 20. juni.
2) Nyt fra administrationen.
Der er kommer budgetkontrol – taget til efterretning.
3) Nyt fra afdelingen.
Rino beder Connie om at sammensætte en meddelelse til Præstehavens formand
hvori vi beder dem om, ikke at hindre adgang til vores garager når de afholder
sommerfest. I det mindste skal vores beboere som har garage der, adviseres
gennem udlejningen og ikke via en seddel på garagerne opsat af
grundejerforeningen.
Der er kommer nyt bestillingssystem til vask. Det fungerer godt på trods af lidt
begyndervanskeligheder.
Der er indkøbt et nyt bord- bænkesæt.
Der bliver opsat pyloner i løbet af kort tid så vi kan forhindre adgang for
køretøjer foran opgangene.
Ryan - Kan vi få kridtet op til parkering på Præstevangsvej?
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at vi kan indkøbe sæsonkort til bla.
Den Gamle By, Aros mm. som beboerne kan låne. Det kan desværre ikke lade sig
gøre da vi, som afdeling, ikke er en forening. Det ændre dog ikke ved at
afdelingen har et aktivitetsbeløb som vi vil se om vi kan få brugt på en aktivitet
for beboerne efter sommer.
Rino indkøber olie til bord- bænkesættene. Bestyrelsen tager sig af
behandlingen.
4) Evt.

Det er IKKE tilladt at have benzin køretøjer i kælderen. Hvis en beboer har brug
for at få sin knallert/scooter under tag kan henvendelse ske til Rino. Det er også
muligt at henvende sig til udlejningsafdelingen og bliver skrevet op til en garage.
Næste best. møde er den 2. aug.
Ref. Susanne

