Bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018
Afd. 40

Afbud fra Hanne og Erik
Kom kl. 18.30
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat.
2. Økonomikontrol
3. Fodgængerovergang flyttes
4. Klager
5. Orientering
6. Petanquebane
7. Opslag i opgangene
8. Pensionist udflugt
9. Indkøb af borde/bænke
10. eventuelt
Referat:
1. Referat godkendt og underskrevet
2. Ser stadig godt ud, der er endnu ikke trukket lønudbetaling til vores ansatte, måske sker det først
sidst på året. Der er indbetalt 8.775,00 kr. fra Parkzone i år til dato.
3. Niels vil prøve at gå på nettet, for at undersøge, hvor, hvordan og hvem man skal kontakte. Vi har
før prøvet at få en fodgænger overgang ud for blokken ved nr. 12 over til Veri centret, men fik den
besked, at der var en allerede ved skolen. Men når nu skolen er nedlagt, prøver vi igen.
4. Der var kun 1 klage denne mdr. Vi afventer dommen fra en sag i beboer klagenævnet.
5. Vi deltager alle i Repræsentantskabsmødet den 14. juni på nær Gunvor. Vi har delvis vundet en sag
om fraflyttersyn i beboerklagenævnet, om mislighold og for dårlig færdig gørelse af flytning af
vægge. Vi er blevet indkaldt til et møde i Langelandsgade, ang. Evt. sammenlægning af afd. 40+41,
Niels, Gunvor og Erik deltager.
6. Det skulle være stenmel, der er blevet lagt på vores petanque bane, det der er galt er: det skal
vibreres og stampes sammen. Michael har fået besked på at få det ordnet.
7. Det blev på vores sidste afdelingsmøde besluttet, at Center Nord skulle fabrikere et opslag til
opgangene, hvor det blev tydeliggjort, hvordan man behandler vores affald og hvor det skal
deponeres, vi venter stadig.
8. Der er tilmeldt 66 personer til vores pensionisttur, desværre kommer vi til at sidde tæt på Alrø
Traktørsted, da vi kommer mange flere, end der først var bestilt til.
9. Der er blevet indkøbt 6 nye bord/bænke sæt. Gunvor vil gerne have lidt liv oppe på trekanten, de
bord/bænke sæt, som var opsat til loppemarkedet, blev flittigt benyttet, vi besluttede, at der
fremover skal stå 2 bord/bænke sæt på græsset ved træet på trekanten.
10. Vi mangler ideer til, hvordan vi får fat i mellemgruppen af vores beboere, måske fælles spisning i
runddelen.
Vi skal have P-pladser og fælleshus på dagsordenen til næste møde i august.
Else Marie laver opslag til Djurs Sommerland turen.

