03. august 2021
Referat fra afdelingsmøde i afd. 42. tirsdag d. 03-08-21
Fraværende: Mohammed og Ole.+
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt med en tilføjelse: Nyt pkt. 4
Konstruering af bestyrelsen.

2.

Godkendelse af sidste referat.
Referatet godkendt

3.

Valg af næstformand.
Ellen genvalg.

4.

Konstruering af bestyrelsen.
Undertegnet blev valgt til ordstyrer og referent.

5.

Opfølgning på beboermødet.
Dirigenten på beboermødet havde fået en klage over
stemmetælling vedr. hundene. Det er ikke noget vi har andel i.
Der blev drøftet hvorledes afviklingen næste gang kunne blive
bedre bl.a. med talestol og 2 mikrofoner. Det var tider hvor det
have været svært at følge med pga. uro i salen da det have være
svært at hører hvad der blev sagt.
Der skal på de næste møder arbejdet men plan for
implementering af beslutninger der blev truffet på mødet.
Forbedring af lyd systemet i huset blev kort drøftet, men ligger
ikke hos os.

6.

Vedligeholdelsesplanen.
Det ser ikke ret godt ud nogle steder med hække klipningen. Det
skal være afsluttet senest 15. august. Vi følger op på det derefter.

7.

Formanden Orienterer.
Formaden have været til møde med Simon og Kent vedr.
medarbejderen i Kvarterhuset som pt. er sygemeldt. Der er
kommet en ansøgning om en perkula. Forslag stilleren skal
udarbejde en reel tegning af den, før bestyrelsen vil tage endelig
stilling.
Der Løget by day 4. Sep. Arne skal undersøge om lokalrådet kan
få flyders fordelt i området inden uge 43. Prisen for spisningen
bliver 75 kr. for beboerne og 169 for udefra kommende.
Der er repræsentantskabs møde den 1. sep.

7. Konstituering af diverse udvalg:
o Møde formandskab (Jan, Ellen)
Uændret
o Økonomi (Arne, Bent, Jan)
Uændret.
o Aktivitets (Anika, Kenneth)
Kim og Mohanned tager det udvalg
o Motions (Kim, Jan)
Uændret.
o Redaktion (Jan, Arne)
Uændret.
o Husudvalg (Ellen, Jan)
Uændret
o Vedligehold (Ellen, Bent, Josephine, Ole)
Ellen, Jan N og Bent.

o Grønlandsvejens lokalråd (Arne)
Uændret.
o Kend din nabo (Ellen)
Uændret.
o Fremvisning af lejligheder (Ingolf, Jan)
Uændret.
o Flag Hejsning (Kenneth, Kim, Ingolf)
JanB, Kim og Arne som reserve.
8.

Indkommende forslag.
Ingen forslag.

9.

Bordet rundt.
Inger. Ønsker vandhanen ved haverne udskiftet. Vandspildet er
for stort, da der er nogle der leger med vandet. Ønsker en for
nøgle til hanen.
Kim Der bør tilsluttes et blødgørninganlæg til vores vand, da det
er meget hårdt. Vil koste omkring 123 000 kr.
Der er usikkerhed omkring tømning af containerne med
haveaffald. Det bliver taget op med AAB.
Arne: Kontrakten med YOUSEE udløber i 2020. Der skal
forhandles en ny. Det gav anledning en en længere snak omkring
tv udbyder.

10.

Evt.
Intet under dette punkt.
Mødet sluttede kl. 2145.
Bent

