Bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2021
Afd. 40

Afbud fra Benny
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Underskrift af sidste referat.
2. Igangværende projekter/ opgaver
Else Marie: økonomi
Anders: Haven
Niels: udflugt
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
AAB projektafdeling:
Etablering af flere p-pladser
3. Nye vaskekurve til vaskerierne
4. Klager
5. Evt.
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Økonomi: Intet at bemærke. Niels vil prøve at kontakte SC Nord for eventuelt at få et
nyt firma til trapperengøring. Vores trapper bliver mere og mere beskidte.
Haven: Lone har modtaget en del forårsløg, som hun har plantet ud flere steder. Vi
vil i år få lavet nogle afskærmninger omkring nogle af vores bord/bænke pladser
mellem blokkene, så der bliver mere læ og lidt mere privatliv. Vi har også bestilt 1
eller 2 faste grill rør i lighed med dem som afd. 41 har. Måske også en lille skov/lund
ved legepladsen. Vi afventer noget på skrift fra SC Nord, som vi kan tage stilling til.
Udflugt: Niels har henvendt sig til Centrum Turist for at høre om hvad der kan lade
sig gøre, måske nok først til september. De vender tilbage med et tilbud.
Fodgængerovergang: Niels har fået en mail fra kommunen desangående, de er
positive, men skal have fundet pengene, da de har flere steder i spil.
P-pladser: Niels rykker endnu en gang for et forslag, som vi kan tage med til vores
afd. Møde.
3. Vi besluttede at der skal indkøbes nogle nye og større vaskekurve til vores vaskerier.
Niels tager det med Michael.
4. Ingen klager som vi har hørt om.
5. Der er mange udefra der lufter deres hunde på vores områder, desværre er der ikke
ret mange, som har hundeposer med og bruger dem.
Niels vil høre Nord om de har erfaring med dette andre steder og om de har løsninger
vi kan bruge, så vi måske kan undgå uønskede efterladenskaber.

