Bestyrelsesmødereferat
Dato: 28. maj 2014
Til stede: Margit, René, Finn, Claus, Alf, Elsebeth, Søren

1. Nyt fra varmemesteren
Punktet udgår, da varmemesteren afspadserer.

2. Status
2.1 Vaskemaskiner
Nye vaskemaskiner er på vej.

2.2 Tørretumbler
Boligselskaber er ved at indhente tilbud og undersøge besparelsesmuligheder.

2.3 Skabe
Der undersøges muligheder for gulv-til-loft skabe.

2.4 Facader
Boligselskabet er i samarbejde med facadeleverandøren ved at undersøge muligheder for rensning af
facader. Der er foretaget en prøve, men der er brug for at foretage yderligere prøver.

2.5 Olie på ydersiden af træværk
To firmaer skal prøverense træværket for alger i nærmeste fremtid for at se hvem der gør det bedst og
billigst.

3. Udflugt med afdeling 5 og 7
Udflugt til Djurs sommerland arrangeres i fællesskab med afdeling 7 Hasserisvænge og afdeling 5
Grønnegården. Turen støttes økonomisk af afdelingerne ift. antal lejemål.
Bestyrelsen støtter med 8000 kr.

4. Samarbejde med afdeling 5 og 7
Hasserisvænge ønsker et samarbejde om udgivelse af fælles beboerblad. Bestyrelsen er positivt indstillet
overfor det og tager kontakt til Hasserisvængets afdelingsbestyrelse.
Grønnegården ønsker et samarbejde om bedre informationsudveksling om hinandens afdelinger, f.eks.
gennem beboerblade. Afdelingsbestyrelserne arbejder videre med hvilken form sådan et samarbejde kunne
tage.

5. Multihuset (køkken)
Nye såvel som eksisterende muligheder for at genindføre en køkkenbaseret aktivitet i Multihuset
undersøges fortsat.
Afdelingsbestyrelsen sender et par lokale beboere på AMU køkken-/hygiejnekursus med henblik på at
genindføre fællesspisninger.

6. Rette serviceoplysninger
Redaktionsgruppen opdaterer serviceoplysningerne i beboerbladet.

7. Forslag fra repræsentantskabsmøde
Boligselskaber holder den 10. juni ekstraordinær repræsentantskabsmøde og afdelingsbestyrelsen har
forholdt sig til dagsordenen.
Der henvises til referatet fra repræsentantskabsmødet på boligselskabets hjemmeside når det foreligger.

8. Evt.
Asfaltering af parkeringspladser og veje forventes at gå i gang i løbet af sommeren.
Margit drøfter med boligselskabet om muligheder for at
•
•
•

få gelænder på de trapper, som mangler
hegn omkring legepladsen ved fælleshuset
låg til skraldespande for at undgå at fugle gennemroder dem.

