Bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2019
Afd. 40

Afbud fra Maria
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Underskrift af sidste referat.
2. Ændringer i bestyrelsen
3. Igangværende projekter/opgaver
Else Marie: Økonomi
Anders: Have
Niels: klimaskærm, lysdioder i briklæser, døre
Maria:
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
4. Klager
5. Eventuelt
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Erik Møller har besluttet, at udtræde af bestyrelsen, grundet helbredsmæssige
årsager. Bestyrelsen takker for det store engagement i arbejdet for afdelingen,
bestyrelsen og beboerne.
3. Økonomi: Så er AAB`s nye system endeligt gået i luften. Nu kan vi igen se, hvordan
vores økonomi er, men der stadig nogle mangler.
Have: Vi syntes det ville være en god ide, med nogle vilde blomster, måske på
trekanten, hvor der kun er græs. Anders tager en snak med Lone. Der er i øjeblikket
gang i udskiftning af den gamle hæk foran blok A. der bliver planten en ligusterhæk,
desuden bliver der plantet nye træer og buske.
Klimaskærm: intet nyt
Lysdioder i briklæsere: Arbejdet bliver sat i gang i det nye år. Det vil ikke give
huslejestigning, da beløbet er så lille, at det kan betales over driften.
Døre: Vi har nu modtaget 3. mdr. varslet. De nye døre får dørspion, men igen
brevsprække. For dem der har tilladelse til at få posten leveret ved døren, kan der
sættes en postkasse på væggen.
Fodgængerovergang: Vi afventer stadigt. Kommunen påstår de har lavet en
trafiktælling, det er vi lidt uforstående over for, da ingen af os har set den ledning på
vejen, som er normalen ved trafiktælling. Når kommunen har godkendt, skal det ind
over politiet, som skal give den endelige godkendelse. Desværre har det nok lange
udsigter.
Udvidet vasketid: Skulle nu være gennemført.
4. Ingen klager i denne mdr.

5. Else Marie undersøger vores Falck abonnement, hvad den dækker også
nøgleservicen. Derefter skal den i vores ordensreglement.
Vi undersøger, hvordan det vil påvirke vores PV regnskab, hvis vi igen sætter nye
køkkener på, 10 til 15 år frem i tiden.
Forslag vi skal have med på næste afd. Møde, skal vi gennemgå på bestyrelsesmødet i
februar.
Mødet den 1. januar er aflyst.

