Bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2020
Afd. 40

Afbud fra: Benny og Maria
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Underskrift af referatet fra 4. marts
2. Igangværende projekter/ opgaver
Else Marie: økonomi
Anders: Blomsterbede m.m.
Benny:
Niels: Klimaskærm, døre
Maria: Piktogrammer til vaskemaskiner
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
3. Beboermøde
4. Parkeringspladser
5. Klager
6. Eventuelt
Referat:
1. Referatet underskrevet og godkendt
2. Økonomi: Der sker ikke det store, faste udgifter bliver betalt. Ellers intet at bemærke.
Blomsterbede: Der bliver plantet nyt flere steder, efter en overordnet plan, hvor der
bliver lagt vægt på, at vi får flere farver i beplantningen.
Klimaskærm: Intet nyt
Døre: På grund af coronavirus er arbejdet udskudt til juni. Denne plan bliver
overholdt, hvis vores beboere er utrygge, må de holde afstand til tømmerene under
arbejdet og spritte af efter dem.
Piktogrammer: Maria har sendt afbud
Fodgængerovergang: Vi afventer stadig.
3. Beboermødet er blevet udskudt, vi tager stilling på næste bestyrelsesmøde, om vi
skal gennemføre i september eller helt springe over, som er en mulighed.
4. Vi diskuterede nye p-pladser, vi holder os til et forslag om ca. 25 nye p-pladser v/blok
A og ca. 6 v/blok B, men vi skal afvente en vedtagelse på et beboermøde. Ved blok B
skal de etableres i den østlige ende ud mod Vikærsvej. Ved blok A kan vi
sammenlægge de 2 p-pladser, men med et bump på vær side af stien, som skal
bibeholdes, det vil også sænke farten ned gennem p-pladsen.
5. Ingen os bekendt.
6. Vi har desværre været nødsaget til at afbestille vores pensionistudflugt, vi ved endnu
ikke om det bliver muligt at gennemføre på et senere tidspunkt.
Vi sprang bestyrelsesmødet i april over.
Vi vil prøve at undersøge, om vi kan lave nogle læ kroge ved de eksisterende fliser på
plænen mellem blok A og B til næste år.

