Bestyrelsesmøde onsdag den 5. juni 2019
Afd. 40

Afbud fra Erik Møller
Fraværende: Gunvor Trinderup
Dagsorden:
1. Underskrift på referatet fra sidste møde
2. Økonomikontrol
3. Klager
4. Igangværende projekter, kort orientering fra alle
Anders: Skraldeplads
Erik: Entredøre
Niels: Klimaskærm
Projekter der er sendt til ”Nord”: Sensor kælderlys-mærkning af cykel og barnevogns
rum i kælderen-piktogrammer til vaskemaskinerne-stålvask i klatvasken.
5. Evt.
Referat:
1. Referatet underskrevet
2. Det ser fint ud, dog skal vi lige holde øje med rep. af elevatorer, da vagten har sendt
mail til afd. 40 der omhandler elevatorer i afd. 41.
3. Vi har desværre stadig problemer med kattehold, vi undersøger om der er taget hånd
om dette problem.
4. Vores dørpumper virker ikke i mange opgange, Niels har flere gange henvendt sig til ”
Nord ” om problemet, med de er stadig ikke ordnet.
Anders: Har talt med Michael om en løsning på skraldepladsen, forslag om at hegne
pladsen ind med et flytbar hegn, og en dør fra skuret ud til pladsen, så man bliver nødt
til at have en brik for at komme ind. Dette kan måske afhjælpe at fremmede roder
vores skral igennem, uden at rydde op efter sig.
Forslag om at lave flere kælderrum i den dybe kælder i blok B, vi skal lige undersøge om
der er nogle på venteliste til rummene. Dette arbejde kunne være et vinterprojekt for
vores gårdfolk.
Vi indkalder Max fra Nord til et møde om tingene.
Niels: Svend Nielsen fra projekt afd. I AAB, arbejder med at finde en løsning så både
gavle og nordfacader bliver ens.
Vi afventer at vores projekter bliver gennemført, men ” Nord ” samler alle projekter fra
alle afdelinger før de går i gang med arbejdet.
Ting som er lavet: afmærkning af barne og cykel rum er ordnet.
5. Anders er utilfreds med at vaskeriet slutter kl. 21.00
Der er blevet streget 5 p-pladser op ved blok B
Der er nu også blevet malet gult på kantstenene ved Blok A.
Vi skal have et forslag med til næste afd. Møde, hvor vi skal fjerne muligheden for
parkering af campingvogne, da vi har for få p-pladser til biler.

