Bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2019
Afd. 40

Afbud fra Gunvor
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referatet fra marts
Økonomikontrol.
Konstituering af bestyrelse.
Klager
Skraldeøer
Pensionistudflugt
Forslag til beboermødet.
Orientering

Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet
2. Budgettet gennemgået. Vi har betalt hele beløbet for fastelavn også den del som afd.
41 skulle betale. Erik kontakter AAB for at få det rettet. Ellers er der ikke rigtigt noget
at bemærke.
3. Erik har meddelt, at han gerne vil gå af som formand, men bliver i bestyrelsen indtil
næste gang han er på valg. Vi valgte Niels som ny formand fra den 1. maj, resten af
pladserne bliver fordelt efter det kommende afdelingsmøde.
4. Vi får ikke indsigt i klager og breve som AAB modtager, det er en konsekvens af den
nye datalov. Beboerne kan dog stadig komme til klagemøde den 1. onsdag i mdr. kl.
17.00-17.30.
5. Center Nord har bedt bestyrelsen fremsætte et forslag om skraldeøer og nedlæggelse
af vores skakte. De mener der vil ske en stor besparelse, det er vi nu ikke helt sikker
på holder. Da det er ret dyrt at etablere skraldeøerne, ca. 1,5 million, mener vi at en
eventuelt vedtagelse af forslaget, skal på PV og først etableres i 2029.
6. Vi vil prøve at bruge Centrum Turist i år til vores pensionist udflugt. Niels undersøger
mulighederne.
7. Vi har indsendt forslag om at fremrykke de nye lejlighedsdøre ud til opgangen. Vi vil
også gerne finde penge til at isolere eller noget andet på vores facade der hvor
blokken knækker. Der danner sig skimmelsvampe inde i lejlighederne i knækket, pga.
dårlig isolering.
8. Omdelingen af beretning og afdelingsmøde indkaldelse blev udført af vores ansatte,
desværre var der ikke trykt nok og beretningen var kun halv. Erik fik AAB til at trykke
det manglende og hentede det med det samme, vi nåede at få det omdelt inden
tidsfristen udløb.

