Bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar 2020
Afd. 40

Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Underskrift af sidste referat
2. Nye medlemmer i bestyrelsen
3. Igangværende projekter/opgaver
Else Marie: Økonomi
Anders: Blomsterbede, rabat mellem p-plads og Tjelevej
Benny: Endnu ingen opgaver
Niels: Klimaskærm, lysdiode i briklæser, døre
Maria: Endnu ingen opgaver
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
4. Kilde mellem blok A og B
5. Forslag til det kommende beboermøde
6. Klager
7. Eventuelt
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet
2. Velkommen til de nye bestyrelses medlemmer, Maria og Benny
3. Økonomi: Regnskabet for 2019 kan nu ses i det nye system og viser et overskud på
870.000,00 kr. Der er intet at bemærke endnu på 2020 regnskabet.
Haven: Anders har taget en snak med Lone, som vil tage vores ide med vilde blomster
med i sine overvejelser. En god ide, var måske at erstatte rabatten mellem p-plads og
vej med vilde blomsterbede, det ville give mindre arbejde til vores ansatte, da
græsset skal slås manuelt. Niels vil atter prøve, om der ikke kan laves et hul i hegnet
ud til Hvidkildevej, da hegnet hele tiden bliver lagt ned af dem der skal til idræts
centeret.
Klimaskærm: intet nyt
Lysdioder i briklæser: De er nu endeligt blevet installeret.
Nye døre: Der bliver isat en prøvedør i Niels lejlighed torsdag den 6. februar, i
skrivende stund er det sket. Vi afventer godkendelse fra kommunen, grundet vores
dørbredte ikke bred nok efter de nye byggeregler, vi forventer ikke problemer, men
for en sikkerheds skyld, bliver dørende ikke bestilt før godkendelsen er i hus.
Piktogrammer: Maria vil prøve at få nogle lavet.
Fodgængerovergang: Stadig intet nyt
4. Vi vil bede Michael/ aab undersøge om der da ikke kan gøres noget ved den stadige
strøm af vand på tværs af vejen, der giver store problemer ved frost.
5. Bestyrelsen laver forslag til næste beboermøde om: 1. censorer på lyset i kælderen
2. nedlæggelse af campingvogns pladser 3. oprettelse af nye og flere p-pladse, 4. ny

måde til cykeloprydning 5. slette fjernelse af klinker ved fraflytning i
vedligeholdelsesmanualen.
6. ingen klager til os i denne måned
7. Fastelavn bliver også i år afholdt sammen med afd. 41 og denne gang er det 41 der
står for arrangementet, opslag kan læses i skabene.
Pensionist udflugten: Niels undersøger på hvilken dato bussen kan køre i juni.

