Bestyrelsesmøde onsdag den 3. januar 2018
Afd. 40

Ingen afbud

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referatet fra december
Økonomi kontrol
Affald på området
Klager
Orientering
Legeplads
Indkøb af nye komfurer
Fastelavn
Eventuel

Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet
2. Regnskabet kigget igennem, mangler at blive bogført de sidste regninger, inden vi
kan se det endelige resultant for regnskabsåret 2017.
3. Det er stadigt et stort problem med affald smidt de forkerte steder. Vi undersøger
om der er en mulighed for at indhegne affaldet ved skraldeskuret. Måske noget video
overvågning eller mere lys, der bliver rodet i affaldet af nogle af vores egne beboere,
men også af nogle udefra, desuden bliver der også sat husholdningsaffald, som så
fuglene spreder. Det er også stadigt et problem, med affald ved opgangene. Vi må
appellere til vores beboere om at holde orden og bruge vores affalds containere.
4. Klagerne gennemgået
5. Vi har for længe siden bedt om at få bump på brandvejene foran blokkene, og har
rykket flere gange. Men nu er der endelig en ved AAB der tager fat om dette, så
måske lykkes det i 2018.
6. Legepladsen er nu endelig færdig, vi skal have gennemgang af arbejdet torsdag kl.
10.00, hvor Erik, Hanne og Else Marie deltager sammen med Mogens fra AAB.
7. På vores PV er der afsat penge til nye komfurer i 2018, det drøfter vi også på mødet
torsdag.
8. Vi afholder fastelavn på samme måde i år som tidligere, i vores carporte. Det er
søndag den 11. februar kl. 10.00 og afhentning af billetter bliver torsdag den 1.
februar kl. 16.30-18,00 på kontoret.
Else Marie sætter invitationen i skabene, Per køber tønderne og Erik og Else Marie
køber ind til poserne.
9. Det nye tidspunkt for klagemøde er blevet godt modtaget, der har i hvert fald været
besøg de sidste 2 gange vi har haft møde

