Bestyrelsesmødereferat
Dato: 4. april 2017
Til stede: Niels, Ann, Jannie, Claus, Sævar, Rasmus
Afbud: Finn
Næste møde: 8. maj 2017

Evaluering af beboermødet
Det var et stille og roligt beboermøde, hvor budgettet og huslejestigninger blev vedtaget. Administrationen
orienterede om tv-overvågningspakken. Det blev vedtaget at fortsætte tv-overvågningen.
Der var en del forvirring af præsentationen af budgettet, og det prøver vi at se på, om det kan gøres bedre
næste år.

Hvad kan vi gøre for større udlejning af fælleshuset og rutinerne omkring
dette?
Bestyrelsen synes, at fælleshuset godt kan udlejes enkelte dage i weekenden i ikke blot hele weekenden,
hvor den afleveres i rengjort stand og med opkrævning af depositum til rengøring i tilfælde af at dette ikke
bliver overholdt.
Bestyrelsen tager punktet op med administrationen.

Planlægning til sommerfest
Sommerfesten lægges den 12. august 2017.
Bestyrelsen påtænker at bestille helstegt pattegris.
Bestyrelsen overvejer at leje fiskedam, karrusel, hoppeborg og brandbil, samt popcorn, softice, slushice,
fadøl og brød m. grillpølser.
Invitation kommer senere.

Diskussion af ændret beboersammensætning
Bestyrelsen deler administrationens bekymring omkring en stigning i midlertidig indkvartering af flygtninge.
Vi ønsker beboere, som bliver boende og knytter sig til kvarteret.

Tidsbestilling i vaskeriet?
Bestyrelsen diskuterer mulighederne med varmemesteren og tager det op på det næste bestyrelsesmøde.

Bordet Rundt
Konstituering af den nye bestyrelse bliver som følgende: Finn er næstformand, Rasmus er kasserer, Claus er
referent, og Finn, Niels, Ann, Sævar og Ramus indgår i repræsentantskabet.
Ann har været til informationsmøde om Robust Borger. Der tilbydes et kursus fra Beredskabsforbundet,
som vi opfordrer alle til at tilmelde sig så snart indbydelsen bliver sendt ud. Første kursus er den 9.
september.

Bestyrelsen undersøger ved Jesper Futtrup om tidsplanen ved foring af afløbene.
Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt at nogle garager bliver benyttet til andet end det, de er lejet til. Vi
vil anmode varmemesteren om at foretage en kontrol af samtlige garager, således at vi sikrer os, at de
bliver benyttet korrekt.
Det er uden bestyrelsens vidende, at der finder træfældning sted. Vi har konstateret, at der ikke altid sker
nyplantning. Vi beder administrationen om altid at orientere os inden det sker, således at vores beboere er
velinformerede.

Evt.
Intet at bemærke.

