Bestyrelsesmødereferat
Dato: 16. september 2015
Til stede: René, Søren, Elsebeth, Claus, Finn, Zubida, Sævar, børn- og ungekoordinator Kristina Jensen,
boligsocial rådgiver Mette Madsbøl.
Referent: Claus

Velkomst v/ René Clausen-Rasmussen
Intet at bemærke

Registrering af fremmødte
Alle fremmødte.

Præsentation af børn- og ungekoordinator Kristina Jensen
Kristina er ansat fra 1. maj.
Kristina er i Multihuset 3 dage om ugen og i Grønnegården 2 dage om ugen. Fordelingen kan ændres efter
behov.
Der kommer et projekt om at gøre tunnelen under Hobrovej ved Sofiendalsskolen mindre skummel og
mere indbydende. Det kommer til at foregå i uge 43.

Præsentation af boligsocial rådgiver Mette Madsbøl
Mette er ansat fra 1. maj som barselsvikar for Janni.
Mette er hele tiden i Grønnegården, men kan komme til Multihuset efter aftale.
Aalborg Kommune har godkendt oprettelsen af en ekstra stilling i det boligsociale projekt. Dette bliver en
fritids- og kulturkoordinator.

Siden sidst v/ René
Facaderne er i gang med at blive rengjort. Det anvendte stof til rengøringen er ganske naturlig og uskadelig,
da det blot er en blanding af citron og eddikesyre.
Bøgehækken ved fælleshuset og legepladsen er blevet fjernet af boligselskabet. Årsagen er stor
vedligeholdelsesbyrde.
TV er sat op i Multihuset og virker.

Udlejning af fælleshuset til dagplejere kommer ikke til at kunne lade sig gøre, da dagplejerne har behov for
faciliteter vi ikke kan tilbyde.

Renovering af asfalt på parkeringspladserne
Asfalten ved parkeringspladserne er i meget dårlig stand, og afdelingsbestyrelsen vil atter bede
boligselskabet om at reparere asfalten.

Træer ved parkeringspladserne
Træerne ved parkeringspladserne er stadig et problem for bilejerne. Afdelingsbestyrelsen kontakter
administrationen med henblik på at forsøge at finde en løsning, som alle beboere kan leve med.

Nøgler til bestyrelsen
Ordnet.

Opfølgning på gårdlav
Gård E ønsker et fælles møde med repræsentanter fra alle gårdlav med henblik på samarbejde,
koordinering af indkøb, o.l. Afdelingsbestyrelsen er tilhænger af forslaget og er gerne vært for et møde.

mitkvarter.dk
Afdelingsbestyrelsen vil gerne have mitkvarter.dk op at køre. Dette er dog et stort projekt, som
afdelingsbestyrelsen ikke er sikker på, at den kan løfte selv, så der skal nok findes frivillige beboere, der vil
være med til at få projektet op at gøre.
Punktet udsættes til næste møde.

Opslagstavle og opslag på dør
Afdelingsbestyrelsen vil bede gårdmændene om at undlade at sætte opslag op på dørene. En særlig plads
reserveret til opslag fra boligselskabet kunne komme på tale, hvis nødvendigt.

Dato for næste møde
Afdelingsbestyrelsen skifter til mødetidspunkter med faste intervaller. Dette bliver 1. torsdag i 1. måned i
hvert kvartal.
Der kan indsættes ekstra møder eller aflyses møder efter behov.

Eventuelt
Afdelingsbestyrelsen ønsker fremover at indkalde suppleanter til bestyrelsesmøde med taleret uden
stemmeret.

Da formanden flytter ud af afdelingen ved slutningen af året, kan han ikke længere være formand. Derfor
vil afdelingsbestyrelsen i nærmeste fremtid indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny
formand.
Afdelingsbestyrelsen har valgt at øge den årlige bevilling til beplantning af blomsterkummerne i gårdene til
3000 kr. Pr. gård.
Lige nu står afdelingsbestyrelsen for at lave indflyttermapperne til nye beboere, men det mener
afdelingsbestyrelsen er en opgave for boligselskabets administration.

