Bestyrelsesmødereferat
Dato: 12. december 2016
Til stede: Niels, Ann, Sævar, Michael, Rasmus, Claus, Finn, Mette, Anita
Referent: Claus

Dato for næste møde
Næste møde er mandag den 30. januar kl. 18.

Orientering fra de boligsociale medarbejdere
Mette fra Projektkontoret og Anita fra AOF orienterer om kulturcaféen.
AOF ønsker at tilbyde folkeoplysende aftenskolekurser i lokalområder som Skelagergårdene. De ønsker at
modtage input fra beboere og/eller afdelingsbestyrelsen om hvad beboerne kunne tænke sig at der bliver
udbudt. Kulturcaféen kunne ligge i Multihuset og man er positivt stemt for at tage lokale beboere ind som
undervisere.
Der arbejdes stadig på et førstehjælpskursus med hjertestartere, bl.a. med fundraising og design af
plakater.

Orientering fra KulturKultur- og Fritidsudvalget
Dele af punktet af udgået pga. ovenstående punkt.
Det udvendige toilet ved Multihuset er blevet lukket pga. tilbagevendende hærværk. Bestyrelsen pålægger
boligselskabet at få kommunen til at finde en måde at tilbyde toiletforhold til parkens brugere på.
Et af vores aktivitetsudvalg har fået ændret deres booking i Multihuset pga. et kommunalt kursus. Det
finder bestyrelsen utilfredsstillende.

Manglende gårdlav
Gård F mangler fortsat et gårdlav, og bestyrelsen diskuterer hvordan den kan støtte et gårdlav i at blive
oprettet og drevet. Bestyrelsen forsøger at tage kontakt til beboere i gården.

Afklaring af fælleshusets tilsyn
Punktet udsat til næste møde.

TvTv-overvågning
Punktet udsat til næste møde

Bordet Rundt
Der er en ny kommunalforordning på vej om affaldssortering. Det bliver endnu vigtigere fremover at
beboerne sorterer deres affald for at holde afdelingens affaldsomkostninger nede. Brug af molokker og de
blå containere i containergården bliver meget dyrere fremover, og de øvrige containere fjernes helt.
Bestyrelsen inviterer Jesper Futtrup fra boligselskabet til et orienteringsmøde om emnet.
Bestyrelsen arbejder videre på besparelse via LED-belysning. Bestyrelsen afholder møde om det med Jesper
Futtrup i januar. Vedrørende fælleshuset beslutter bestyrelsen af skifte til LED.
Bestyrelsen henstiller til, at kørsel i gårdene begrænses til et minimum.
Bestyrelsen arrangerer fastelavnsfest den 26. februar kl. 10.

Evt.
Intet at bemærke.

