Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup
Facebook: Tronkærgårdsvej - Østjysk Bolig
Mail: bestyrelse.afd19@gmail.com

17. september 2016

REFERAT
Afdelingsbestyrelsesmøde den 14. september 2016

Til stede
Fatos (formand), nr. 34 Jan, nr. 42, Helene, nr. 96 og Laura, nr. 34
Afbud
René, nr. 48, varmemester Erik.
Dagsorden
1. Driften ved varmemesteren.
2. Beboerhenvendelser og forslag.
3. Nyt fra organisationsbestyrelsen.
4. Status ang. Grundejerforeningen.
5. Vintervedligehold.
6. TV leverandør.
7. Vinduesvask.
8. Udskiftning i afdelingsbestyrelsen.
9. Eventuelt
1. Driften ved varmemesteren.
Intet nyt.
2. Beboerhenvendelser og forslag
Der var ingen beboerhenvendelser til afdelingsbestyrelsesmødet. Der var
ingen forslag stillet til bestyrelsen. Beboerhenvendelser er at betragte som
en mail til afdelingens bestyrelse (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller
fremmøde ved mødet.
3. Status ang. Grundejerforeningen.
I fm. DKB Bygs aflevering af de nybyggede huse, vil vores afdeling sammen
med grundejerforeningen gennemgå vores områder d. 21 september for
evt. genopretning efter DKB Bygs byggearbejde. Fatos og Erik deltager.

4. Nyt fra organisationsbestyrelsen
Intet nyt vedr. vores afdeling.
5. Vintervedligehold
Bestyrelsen forsøger at nedbringe udgiften til snerydning i afdelingen, men til
fortsat samme kvalitet, da nuværende leverandør Dan Jord vurderes at
være for dyr. Der kommer yderligere information, når det lykkes.
6. TV leverandør
Som orienteret på afdelingsmødet er det politisk bestemt, at man ikke må
lave kollektive aftaler på området og vi skal inden 2018 have fundet en ny
løsning. Bestyrelsen vil forsøge at finde løsninger, der ikke har kollektiv
binding, men dog mulighed for at opnå en samlerabat for de, der ønsker
dette. Har du gode ideer så send dem til Jan i nr. 42 (jaybee@mil.dk), der vil
komme med mulige tilbud i 2017.
7. Vinduesvask
I forlængelse af afdelingsmødet skal bestyrelsen nedbringe udgiften til
vinduesvask. Spørgsmålet er egentlig også: Hvad vil beboerne have? Derfor
vil der blive sendt en seddel rundt til alle beboerne, hvor man får mulighed
for at komme med tilbagemelding. Sedlen sendes rundt, når mulighederne
er afsøgt.
8. Udskiftning i afdelingsbestyrelsen.
René er desværre nødsaget til at udgå af afdelingsbestyrelsen. Vi takker
René for det gode arbejde og hans altid glade væremåde. Sarah fra nr. 42
var den suppleant, der havde mulighed for at overtage efter René –
velkommen til.
9. Eventuelt
Afdelingsbestyrelsen undrede sig over det meget beskedne fremmøde til
afdelingsmødet – der var tre personer ud over bestyrelsen og
repræsentanterne fra Østjysk Bolig. Referatet fra afdelingsmødet ligger på
afdelingens side på Østjysk Bolig:
http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/OeB-sep16-2/samletref-afd19.pdf
Endnu en gang et stort suk fra bestyrelsen vedr.: Storskrald og andet skrald,
der ikke må smides i de nedgravede affaldscontainere, det må ikke bare
stilles ved siden af eller på pladsen ved den store parkeringsplads. Ring i
stedet til storskrald på 89 40 16 00. Eller endnu enklere: Gå på nettet og bestil
gratis afhentning af dit storskrald på www.affaldvarme.dk/storskrald. Marker
derefter tydeligt på dit storskrald, at du har bestilt afhentning af dette og
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placer det ved siden af affaldscontaineren på den store parkeringsplads.
Oplever du, at de nedgravede affaldscontainere er fyldt, må du desværre
skille dig af med dit husholdningsaffald på en anden måde. Du kan altid
køre dit affald på genbrugspladsen – især hvis du har store mængder pap.
Alt pap, der kommes i de nedgravede papircontainere skal skæres/rives i
mindre stykker, så det ikke fylder og stopper.
Næste møde finder sted onsdag d. 2. november 2016. Kl. 18:00 i
Tronkærgårdsvej nr. 34. Beboerhenvendelser er velkomne i tidsrummet 18:00
til 18:30.
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