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BESLUTNING:

0.

Ad. 0 Der er en liste over bestyrelser på hjemmesiden.

1. Gennemgang og godkendelse af referat nr.414

Ad. 1 Referat nr.414 blev gennemgået og godkendt.
Følgende skal der følges op på:
Brev til lejere med garage i afd.3 + opgang 16
Låse på arkivskabe.
Kontakt til 2 banker for tilbud.
Arbejdsbeskrivelser for områder.
Effektiviseringsplan.
Nye vedligeholdelsesplaner.
Affaldspladsen på Åbakken er næsten færdig.
Beredskabschef kontaktes.
Dør til affaldsrum.

2. Nybyggeri

Ad. 2 Skema A er behandlet og godkendt.
Der er lavet boring på grunden.
Vi skal orienterer om byggeriet, men først skal vi
have fundet en dato for ansøgningsfrist.
Dette emne tages med på byggemøde.

3. Renovering

Ad. 3 Ny plan for renovering er til godkendelse hos
kommunen.
Alternativer blev drøftet.

4. Opfølgning af afdelingsmøderne.

Ad. 4 Der var ønske på afdelingsmødet om, at 2 legepladser på Åbakken blev nedlagt og ny stenbelægning disse steder. Ønsker skal med i budget.
Ønsket er givet videre til afdelingsformanden.
Hjemmeplejen får en parkeringsoversigt over Vestergade 56-108.
Driften har fuldt op på støjgener fra naboskolen.
Dette holdes der øje med.
Grønt område for unge ved Grønvang skal der følges
der op på. Kommunen kontaktes.
Repræsentantskabet skal tage stilling til, om en suppleant til repræsentantskabet må være med til et
møde.

5. Vagtordning

Ad.5 Vagtfirma Belfor var og fortælle om akutvagt
og hvad det indebar. Dette emne tages igen op senere.
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6. Nyt fra administration og drift.

Ad.6 Lejerne på Grønvang 19-35, skal have et brev
om, at ønsket om nye garager ikke blev til noget.
Kælderlys er justeret i nogle af kældergangene, så
det lyser i længere tid.
På Åbakken er der problemer med rødder fra træerne, som ødelægger rør og asfalt.
Det blev besluttet, at træerne fældes og der stubfræses. Der er ca. 10 træer nu.
Til efteråret plantes der buske eller lign.
Ny belægning på Åbakken i stedet for legepladser
skal med i næste års budget.
Lejerne på Åbakken får brev om dette.
En lejer har fået en gavekurv, da der har været uheld
i badeværelset under kloakspuling.
Orientering om brev fra Landsbyggefonden angående regnskab.
Der skal lagerføres flere ting, så de derefter kan fordeles ud i afdelingerne.

7. Evt.

Ad.7 Spørgsmål til øresnegl.
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