Bestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2019
Afd. 40

Afbud: ingen
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Underskrift af referat fra sidste møde.
Økonomikontrol
Klager
Igangværende projekter kort orientering fra alle
Anders: Skraldeplads
Erik: Entredøre
Niels: Klimaskærm
Gunvor: Piktogrammer til vaskemaskiner
Projekter sendt til AC Nord:
Sensorlys kælder
Stålvask i klatvasken
Fodgængerovergang.
5. Evt.
Referat:
1.
2.
3.
4.

Referatet godkendt og underskrevet.
Stadig ingen færdiggørelse af det nye system, afventer også stadig de nye koder.
Ingen klager i denne mdr. at forholde os til.
Skraldeplads: Vi afventer skilte fra SC Nord der omhandler en ny måde at bruge vores
skraldeplads. Det der er sket: Der er blevet malet og cyklerne er fjernet. Der er et
ønske om: at sand og jorddyngerne kommer ind på den lukkede plads. Måske skal
Michael fortælle alle nye beboere, hvordan man skal sortere vores skrald og hvor det
skal stilles?
Entredøre: Erik og Niels har haft et møde med Strunge fra AAB projekt afd. De er
gået i gang startet processen med at sende arbejdet i licitation.
Klimaskærm: Vi har endnu ikke hørt om en mulig løsning, men det ville være
ønskeligt, hvis vi får lavet gavle, nordmure og tag på samme tid (periode)
Piktogrammer: Vi blev enige om at få lavet nogle rigtige billeder i stedet for
piktogrammer, som så kan sættes ovenpå vaskemaskinerne.
Sensorlys i kælder: Vi må i henhold til beslutningen på afd. Mødet i 2019 have et
forslag med til afd. mødet i 2020, hvor der skal stemme om forslaget.
Stålvask: Stadig ikke lavet, vi rykker.
Fodgængerovergang: Vi afventer stadig svar fra kommunen.
5. Vi er blevet kontaktet af Idrætsskolen, angående kunst forskønnelse af Vejlby, vi
afventer et prospekt inden vi tager stilling om vi kan støtte dette på vores grund.

Ang. campingvogne på p-pladsen ved blok A, vil vi til næste afd. Møde have et forslag
med, hvor pladserne nedlægges, da vi mangler p-pladser, og ikke mener vi har pligt til
at stille pladser til rådighed for opbevaring af campingvogne
Der er blevet fremsat et ønske om at udvide vasketiden med en 2 timers vask fra kl.
21.00 til kl. 23.00. Vasketiden var der før vi fik de nye maskiner. Niels tager en snak
med SC Nord om dette.
Niels kan ikke bare indtræde i Eriks plads i 5. kreds, han skal vælges på et
repræsentantskabsmøde.

