9. oktober 2021
Referat fra afdelingsmøde for bestyrelsen i afd. 42. tirsdag d. 05-10-21.
Fraværende: Mohammed
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt med den rettelse at pkt. 4 udgår.
Punktet tages under 6.
Dagsorden skal ud tidligere. Det blev aftalt, at det skal ske ca. 10
dage før mødet.
2. Godkendelse af sidste referat.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Det samme blev
referatet fra mødet i august.
3. Opfølgning på beboermødet.
Formanden, Ellen og Inger laver udkast til ordensreglement for
pladen ved Kvarterhuset.
Formanden kontakter AAB vedr. ventilatorerne.
4. Vedligeholdelsesplanen.
Punktet udgår
5. Formanden Orienterer.
Intet denne gang.
6. Udvalgene.
o Møde formandskab (Jan, Ellen)
Der har ikke været afholdt møder.

o Økonomi (Arne, Bent, Jan)
Der er ikke kommet nyt ud siden august. Det blev drøfte, hvorledes man
får udskiftet ting, samt hvorledes det gik med de planlagte arbejder.
o Aktivitets (Kim, Mohammed)
På grund af manglende frivillige, er det svært at lave aktiviteter, så
kommer der ikke nye, må noget fremover sløjfes nogle aktiviteter Man
vil i næste nummer af bladet opfordre nye til at melde sig.
Formanden vil fremover kun lave regnskabet og budgettet.
o Motions (Kim, Jan)
Der er stor interesser for motionsrummet. Der er lavet en del
forbedringer bl.a. bænke og skabe til private ting.
o Redaktion (Jan, Arne)
Cafe Willy og Rema 1000 har ikke reageret op opfordringen til at tegne
nyt annoncer i blade, så der er ikke mede mere.
Arne laver en oversigt over hvor hjertestarterne er her i Løget By. Bliver
ophængt ved Kvarterhuset.
o Husudvalg (Ellen, Jan)
Der har ikke været afholdt møder, da man afventer resultatet fra Adf. 41.
Man er ved at af hente priser på lydanlægget og på teleslynge i huset.
o Udv. Vedligehold (Ellen, Bent, Jan)
Klipning af hækkene er så vidt oplyst færdiggjort. Inspektøren have dog
først udsendt brevene meget sent. Bøgehækkene ved blokkene er ikke
ordnet endnu. Formanden kontakter inspektøren.
o Grønlandsvejens lokalråd (Arne)
Der har ikke været afholdt møder.
o Kend din nabo (Ellen)
Der har ikke været afholdt møder.
o Fremvisning af lejligheder (Ingolf, Jan)
Går stille og rolig.

o Flag Hejsning (Jan, Kim)
Begge flagstænger er i stykker. De skal måske udskiftes.

7. Indkommende forslag.
Ingen forslag.
8. Bordet rundt.
Inge: Vil gerne have referaterne i PDF format. Det bliver det
fremover.
Jan B: Mangler kriterierne for ansøgning om tilskud til aktiviteter.
Arne: Orienterede kort om status i programudvalget. AAB er godt
tilfreds med YOUSEE, så de fortsætter et år efter 1. maj 2022.
Kim: Der bør gives større varsel ved arbejder f.eks. asfaltarbejdet
og ikke som denne gang kun var få dage.
Else: Må der holdes krybdyr i boligforeningen. Reglerne sig klart
nej.
Brug af maskiner efter kl. 19 bør indskærpes evt. på næste
beboermøde, da nogle ikke har forstået det.
Jan N: Boligsociale medarbejder skal søge der egne stillinger. Vi
er uforstående for det, da alle er tilfreds med deres arbejde. Der
er lavet en underskriftindsamling og sendes til ansættende
myndigheden.
9. Evt.
Der var intet under dette punkt.
Mødet sluttede 2115
Bent

