Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.11.04.2018 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Jannie, Cannie, og Carsten
Afbud: Jannie
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. konstituering af afdelingsbestyrelsen
5. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
6. Budgetkontrol/aktionsliste/markvandring/køb af jord/fuglekasser/reol
7. Samarbejde med Læhegnet
8. Evaluering af Beboermøde
9. Renoveringen af Blokland/socialrespons/møde med Per
10.Kommende møder/ kurser/ arrangementer
11.Valg af medlemmer til udvalgene
12. Nyt fra styregruppen og ABC
13.Nyt fra kassereren
14.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/stenovn/bryggerlaug/ budget til
sommerfest
15.Evt.

ad 1.

Qasir og Gertrud

ad 2.

Godkendt med tilføjelser til pkt. 6 og 14

ad 3.

Godkendt

ad 4.

Konstituering uden ændringer

ad 5.

Robelin slutter på fredag, Jonas og Peter fra politiet afløser Stefan og
Jes. Møde med DKE. Øvrige punkter se vedhæftede dokument.

ad 6.

Aktionslisten forelagt. Den fungerer fint. Der kommer også input fra
driftsfolkene.
Der er stadig beboere, som smider deres reklamer i opgangene. De får
brev.
Forslag om at etablere vaskeplads på den nuværende grenplads
undersøges.
Iflg. Johnny er de nye beboere, som flytter ind på midlertidig kontrakt
utroligt søde og glade for at få noget at bo i.
Gertrud laver aftale med driften om indkøb af ny havejord.
Uglekasser droppet. I stedet indkøbes mejsekasser til opsætning næste
forår. Peter snakker uglekasser med ACA. Peter og Gertrud sørger for
insektkasser.
Der indkøbes reol til 160,00 kr. i Bauhaus. Driften henter.

ad 7.

Positive tilsagn fra Læhegnet om driftssamarbejde i et begrænset
omfang, men aftalen er ikke endelig vedtaget. Det går bl.a. på, at alle
beboerhenvendelser fra Læhegnet sker til Bloklands ejendomskontor
mod en ydelse på 50.000 kr. årligt. Flere ydelser kan tilkøbes. Simon
bliver deres primære driftsmand. Mere om det, når aftalen er på plads.

ad 8.

Kort og godt møde, få deltagere. Afd.bestyrelsen stiller forslag på
beboermødet i september om at indskrænke til ét beboermøde pr. år.

ad 9.

ad 10.

Referat af mødet med Per B. Diskussion om, i hvilket omfang vi vil
bruge SocialRespons. Bekymring over, at det tilsyneladende bliver dyrt
at bruge dem. Enighed om, at vi prøver det af det næste år.
Per B. indkalder til fællesmøde ang. fremtidige
kommunikationsopgaver mm. i byggesagen. Det bliver d. 26.4.
Per B forelsog at vi også indkalder Anne Sofie, tidl. BL. og Børn Bygger
Byen, nu Bo-Vest. Qasir undersøger, hvad tanken er med det.
Gertrud beder SocialRespons om et oplæg til fremtidige projekter.
Intet

ad 11.

Ingen ændringer

ad 12.

Intet. Dato for næste styregruppemøde er ikke på plads.

ad 13.

Bankbeholdning 10.331,94 kr. Kassebeholdning 1.674,50 kr.

ad 14.

Der indkøbes grej til stenovnen for ca. 1000 kr.
Sommerfesten afholdes d. 16.6. Qasir og Carlo arbejder med
programmet sammen med Ingrid.
Ølsmagning d. 12.4. Der købes øl for ca. 500 kr. Planen er et etablere et
bryggerlaug.

ad. 15.

Intet

referat d. 16.4.18
Gertrud

