Bestyrelsesmøde onsdag den 7. august 2019
Afd. 40

Afbud fra Anders
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra sidste møde.
2. Økonomikontrol
3. Klager
4. Igangværende projekter, kort orientering fra alle
Anders: Skraldeplads
Erik: Entredøre
Niels: Klimaskærm
Projekter sendt til SC Nord
Sensor lys i kælder
Piktogrammer til vaskemaskiner
Stålvaske i klatvaskerierne
Fodgængerovergang
5. Evt.
Referat:
1. Referatet underskrevet af de tilstedeværende.
2. Økonomioversigten er ikke blevet opdateret, da den er under ombygning til et nyt
system. Vi afventer færdiggørelsen og på at få vores nye koder.
3. Vi har fået klager på måge skrigeri i de tidlige morgentimer, Niels har undersøgt, om
de kunstige rovfugle har en virkning, det har de kun i 14 dage. Så Niels har bedt
Michael undersøge om der er mågereder på taget, hvis der er, kan vi sætte ind der.
4. Skraldeplads: Vi prøver i en periode, at lukke den nuværende plads og i stedet for
lukke op ind til materielgården, hvor man så skal aflevere sit affald. SC Nord laver
skilte og opslag. Plantekummerne bliver så flyttet ind til hegnet, den ene dog hen til
sanddyngen. Det gamle område bliver omdannet til p-pladser.
Entredøre: Erik har forgæves prøvet at få fat i vores kontaktperson, men har fået
lovning på en opringning efter uge 33.
Klimaskærm: Niels har haft et møde med Svend Nielsen, som også har været ude at
kigge på nordmurene, han vender tilbage med en evt. løsning.
Sensor lys i kælderen: Vi har fået et tilbud på 180.000,00 kr. der dækker begge blokke
og begge dybe kældre. Vi undersøger om vi kan finde pengene i år, ellers må vi have
det med til næste afd. Møde.
Piktogrammer: SC Nord har ikke kunnet finde nogle sådanne. Gunvor vil prøve selv
lave nogle.
Stålvask i klatvasken: Vi har fået en pris på 10.200,00 kr. pr vaskeri. Vi sætter arbejdet
i gang.

5.

Fodgængerovergang: Det er længe siden, vi ansøgte kommunen om en sådan, men
ansøgningen er sendt tilbage til kommunen, da der manglede supplerende
oplysninger. Man skal være overordentlig tålmodig, når man skal have noget
igennem ved kommunen.
Samarbejdet med afd. 41 med samkørsel til Djurs Sommerland, fungerede ikke
rigtigt. Vi skulle alligevel have 2 busser, så der var, som vi ellers forventede, ingen
besparelser at hente. Fremadrettet går vi tilbage til det gamle, altså ingen samkørsel.
Ang. flaghejsning: Det udvalg som blev nedsat ved sidste afd. Møde, fungerer
desværre ikke. Så fremadrettet kan der kun flages på hverdage og kun i arbejdstiden.
Hvis man ønsker flagning, skal man ringe til SC Nord

