Bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020
Afd. 40

Afbud fra: Benny og Maria
Referent: Else Marie
1. Underskrift af referat fra den 6. maj
2. Igangværende projekter/ opgaver
Else Marie: Økonomi
Anders: Haven
Benny
Niels: Klimaskærm og døre
Maria: Piktogrammer til vaskemaskinerne
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
3. Beboermøde
4. Vaskehuse
5. Klager
6. Evt.
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Økonomi: Intet at bemærke, kun mangler der indtægt fra p-bøder, EM tager en snak
med Regnskabs afdelingen.
Haven: Ønsket om vilde blomsterbede må vi vente med, måske kan vi se på det til
næste år, hvor vi også vil prøve at få flere steder med lækroge. I år er der en plan om
en del nyplantninger også til efteråret.
Vi ønsker os stadigværk et hul i hækken ud til Vikærsvej, så vi undgår nedlægning af
hegnet på et længere stræk, vi tager en snak med Michael.
Klimaskærm: intet nyt
Døre: Vi går i gang med udskiftningen mandag den 8. juni i opgang nr. 1
Piktogrammer: intet nyt
Fodgængerovergang: Vi rykker for et møde med Max fra AAB, vi skal have gang i en
forgængerovergang inden ”Vejlby skole grunden” bliver fuldt udlejet. Vi forventer en
del tættere trafik til og fra Veri centeret.
3. Vi besluttede at aflyse beboermødet i 2020, grundet den store usikkerhed om hvor
mange vi må samles. Der er store problemer med manglende p-pladser, Niels vil
undersøge, om vi kan sende et forslag om flere p-pladser til ur afstemning, så vi
eventuelt kan få lavet dem i år, hvis der bliver et flertal for forslaget. Vi har bestilt
lokale til beboermødet i 2021, det bliver den 23. april 2021.
4. Vi har haft problemer med den store vaskemaske i blok A, der er i 2 omgange vasket
ryatæpper, som var smuldret helt, med tilstopning af afløb m.m. Vi vil have sat skilte
op ved vaskemaskinerne, at der er forbudt at vaske tæpper m.m.

I blok B er der problemer med efterladt vaskepulver i fordelings rummene, det er et
problem, særligt for de som ikke tåler dufte i vaskepulveret. Så forlad ikke
vaskemaskinerne uden at se efter om der er efterladt vaskepulver og fjern det som
ikke er brugt.
5. Ingen
6. Repræsentantskabsmødet i AAB er aflyst.

