5. december 2020
Referat fra afdelingsmøde i afd. 42. tirsdag d. 01-12-20
Dagsorden:
1.

2.

3.

4.

5.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt med den tilføjelse, at der skal stå
udvendig vedligeholdes i pkt. 4.
Godkendelse af sidste referat.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Alle skal tilbagemelde
senest 8 dage efter modtagelse af udkastet til referat.
Opfølgning på beboermødet.
Referatet fra mødet er nu endelig fundet på hjemmesiden. Det
var vanskelig at finde, da det ikke direkte er til at se, hvor det
ligger. Formanden tager fat i AAB desangående.
Udvendig vedligeholdelse
Der mangler stadig en opdeling i det lovpligtige og det vi selv har
indflydelse på. Administrationen er ikke glad for at lave det. Der
følges op på sagen.
Formanden Orienterer
Julebelysninger er nu sat op. Nogle medlemmer ønskede mere,
men det er der pt. ikke mulighed for. Der er nye vejskilte på vej.
Det skal gøre det mere tydelig har de enkelte husnumre er, og
derved gøre et nemmere for bl.a. politi og Falck at finde frem til
den rigtige adresse. Forslag til skilte blev vist. Der vil blive en
rundvisning i Center nr. 68 for at se, hvor meget vedligeholdelse
der bliver gjort ved udflytning.
6.

Referat fra diverse udvalg:

o Møde formandskab (Jan, Ellen)
Intet på dette punkt.
o Økonomi (Arne, Bent, Jan)

Udvalget skal ud og se på området for at se, hvad der skal lave inden
budgettet for næste kan lave. Det skulle gerne være inden jul.
o Aktivitets (Anika, Kenneth)
Der var intet fra udvalget
o Motions (Kim, Jan)
Der var klaget over støj fra rummet. Formanden se på, hvad der kan
gøres.
o Redaktion (Jan, Arne)
Bladet er på vej ud. Der er reduktionsmøde.
o Husudvalg (Ellen, Jan)
Man er i gang med at lave driftsbudgettet. Her skal ses på nye møbler til
Kvarter Huset.
o Udv. Vedligehold (Ellen, Bent, Josephine, Ole)
Ole opfordrede alle til at se på tingene i området og melde fejl tilbage, så
de kan blive samlet.
o Grønlandsvejens lokalråd (Arne)
Der er møde i næste uge. Der skal bl.a. drøftes udbredelse af bladet.
Bestyrelse mente at skulle det udbredes, så måtte andre den
boligforeningen betale det ekstra.
o Kend din nabo (Ellen)
intet.
o Fremvisning af lejligheder (Ingolf, Jan)
Under punktet blev vedligeholdelse ved fraflytning igen drøftet.
o Flag Hejsning (Kenneth, Kim, Ingolf)
7.

Indkommende forslag.
Der var ingen forslag.

8.

Bordet rundt.

Ellen havde haft møde med politiet og alt er stille og rolig i
området. Problemet med drengene er der taget hånd omkring.
Politiet havde et ønske om, at få 5 brikker universal (1 til hver
patruljevogn). Bestyrelsen syntes at det var en god ide, så man
opfordrede administrationen til at udlevere de 5 prikker til dem.
( Er sat i værk)
Evt.
Kim fandt det ikke acceptabel, at man skulle være bundet
hjemme en hel dag for at tømmerne kunne se på vinduer. Der må
kunne sætte en tidsramme hvor indenfor de vil komme . Det var alle
enige om.
Der har været indbrud et par steder.
Kenneth efterlyste en liste over beboer, der havde Løget haverne.
Formanden fandt listen og kenneth vil nu kontakte alle så der kunne
blive ryddet op i haverne.
9.

Mødet sluttede kl. 1920
Bent

