Bestyrelsesmødereferat.
Dato. 7 januar, 2019, kl.18.00.
Til stede: Jannie, Rasmus, Sævar, Carina, Mette og Malene
Afbud: Klaus
Næste møde mandag d. 11.februar, kl.18.00

1. Gennemgang af opgaveliste.
1a. Affaldssortering.
Bestyrelsen beslutter vi skal finde en dato for afholdelse af møde med
administrationen i Hasseris boligselskab slut februar, hvor vi finder ud af hvad
og hvordan vi gør med affaldssortering.
Vi forventer at have en handlingsplan klar til vores afdelingsmøde
1b. Udskiftning af dørpumper.
Bestyrelsen vedtager, at alle dørpumper skal udskiftes. Oprindeligt var det
kun dørpumperne i vest blokkene der skulle udskiftet. Baggrunden for dette
var at de gamle pumper efterhånden var slidte, og dørene tunge at åbne. Vi
har i bestyrelsen erfaret, at det ikke kun er pumperne i vestblokken, men
problemet er generelt for alle opgange. Der er sat penge af til det i budget.
Det vil blive sat i værk.

1c. Etablering af ekstra riste på p-plads, herunder rør under vejbump.
Ristene i vejen ved p-pladser er ikke placeret hensigtsmæssigt og kan ikke
tage nok fra, når det regner kraftigt. Dette bevirker at der samles en større sø
for enden af bakkerne. Der er lavet forsøg med nye riste der er placeret
anderledes, og de ser ud til at fungere.

Bestyrelsen vedtager en udskiftning af riste. Dette vil blive sat i værk hurtigst
muligt.

1d. Videoovervågning.
Der er få kameraer der er ude af drift. Systemet dertil fås ikke mere, så det
skal opdateres
Der er afsat penge til dette i budgettet

2. Forberedelse af afdelingsmøde i marts.
Afdelingsmødet afholdes tirsdag d. 19 marts 2019, kl. 19.00.

3. Evt.
3a. Gener fra husdyr.
Bestyrelsen henstiller til beboerne, at hunde skal være under opsyn på
altaner og ikke til gene for andre beboere.
3b. Fodring af fugle.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, der fodres fugle fra nogle altaner.
Dette er meget uheldigt, da der er brugt penge og ressourcer på, at få dem
fjernet og til at holde sig væk, da de er til stor gene.
Bestyrelsen opfordrer til, at der ikke fodres fugle.

4. Bordet rundt.

Intet at bemærke.

