Referat af til afdelingsbestyrelsesmøde d.01.02.2017 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A
Afbud til mødet meldes til Qasir
Deltagere: Qasir, Gertrud, Karin, Kirsten, Jannie, og Steen BJ
Afbud: Karsten
Gæster: Thomas H. Per Zwinge, Louise fra 12Byer
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Helhedsplan / Thomas
a: Generel status på Helhedsplanen
b: Den fremtidig boligfordeling v. Rambøll
c: Kommunikationsstrategi v. 12byer
5. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
6. Budgetkontrol/aktionsliste
7. Regnskabsbeboermøde den 16.03-17/hvem ønsker genvalg
8. Kommende møder/ kurser
9. Fællesspisningen
10.Nyt fra styregruppen og ABC
11.Nyt fra kassereren
12.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/ klubregnskaber 2016
13.Evt.

Ad 1.
Ad 2.
Ad 3.

Qasir og Gertrud
Dagsorden godkendt
Referat fra sidst godkendt

Ad 4.

Per Zwinge gennemgik de nyeste tegninger og refererede sagsforløbet.
Landsbyggefonden har godkende projektet med de ønskede ændringer.
Louise fra 12Byer fortalte om tanker omkring kommunikationsstrategi.
Bestyrelsen var enige om, at det lød spændende og fornyende, så vi
vi takkede ja til samarbejdet.
Thomas H laver et kort referat af indholdet i punktet. Se i øvrigt det
udsendte oplæg fra 12byer.

Ad 5.

Steen har aftalt med politiet, at de kommer forbi og se efter ulovligt
parkerede biler, når de har tid.
Efter en del palaver frem og tilbage mellem Steen og politiet er der nu
endelig søgt om tilladelse til opsætning og igangsætning af
overvågningen, så efter besvarelse af et par uddybende spørgsmål fra
politiet, skulle tilladelsen være i hus. Dog venter vi på levering at et
tilstrækkeligt antal brikker til pulterrummene, før det hele kører.
Lam har haft positiv kontakt til de 2 familier, hvis børn lavede bål ved
Blokart i efteråret, så vi regner med, at den sag er på plads.
Jannie efterlyser opmaling af refleksstriber på de store sten langs
blok F. Steen og Qasir kunne bevidne, at det allerede er sket.
Karin snakker med driften om tømningsfrekvens for plasticcontainerne.
Karin efterlyser igen skiltning om overvågning i affaldsøerne. Steen er
i gang med at undersøge markedet, foreløbig uden resultat. Det store
skilt ved indkørslen bør flyttes, så det bliver mere synligt.
Steen rykker igen for vore nye IPads.
Steen har anslået udgift til printerudskrifter til Banehegnet og
Solhusene for 2016. Begge afdelinger er indforståede med at tilbagebetale beløbene til Blokland, og Steen fører regnskab med kopieringen
fremover.
Mågerne er igen ved at indtage Blokland. Vi skal snart have renset
tagrender bla. for at forebygge redebygning.

Ad 6.

Budgetkontrol ok, og aktionslisten blev gennemgået.

Ad 7.

Jannie, Kirsten, Gertrud og Karsten ønsker genvalg, Karin gør ikke.
Jannie og Gertrud skal vælges for 2 år, Kirsten for 1 år for at opretholde
valg af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Der er fundet 3-4 nye kandidater, som ønsker at opstille.
Spørgsmålet om, om vi skal ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer
fra 5-7 overvejes indtil næste bestyrelsesmøde.
Steen laver et forslag til en visuel model til brug ved valg til bestyrelsen

Ad 8.

Jannie og Gertrud deltager i kursus om bestyrelsesweb d. 28.2.
Styregruppemøde d. 8.2.

Ad 9.

Qasir og Gertrud har holdt nyt møde med Paul U. som skal stå
for fællesspisningen. Pris for maden bliver 40 kr. Lars L. har tilbudt at
være fast hjælper og gå til hånde før under og efter spisningen. Paul
og Lars spiser gratis, resten betaler. Første spisning er d. 22.2.
Lars overtager de 2000,00 kr. fra den gamle fællesspisning.
Der skal aflægges regnskab. på lige fod med de andre aktiviteter

Ad 10.

Afløser for Mette er ansat. Hun hedder Lisbeth, og hun starter 1.3.
Det glæder vi os meget til. Qasir, Jannie og Gertrud deltog i nytårskuren
i ABC´s nye lokaler. Festligt og godt. Utroligt så fint der er blevet i den
gamle Café.

Ad 11.

Intet

Ad 12.

Filmklubben lukker og banko holder pause. Der er stadig for få
deltagere. Filmklubben bruger sit overskud til at give 10 kr. i tilskud
til en fælles biograftur og banko henlægger sit overskud på 1000,00 kr.
Fiskeforeningen havde en vellykket tur sidste weekend. Niels fra
Blokland fik 1.præmien for en torsk på 6 kr. Foreningen har 15
medlemmer, hvoraf 5 er fra Blokland.

Gertrud har hold møde med Jeppe ang. haverne. Blokland kører selv
haverne i næste sæson, men hvis vi skønner, at vi får brug for hjælp på
den fælles plantedag, vil Jeppe gerne være med. Jeppe undersøger
muligheden for at finde en professionel haveperson, som kan komme
og fortælle om korrekt gødning, jordforbedring mm., muligvis til
efteråret.
Jeppe vil gerne lave en slags skolehave for Bloklands børn. Det siger vi
ja til med den klare aftale, at driften og økonomien ligger hos ABC og
altså hos Jeppe. Vi tager det op i Styregruppen.
Birgitte, som er tilknyttet ACA vil gerne hjælpe os med at få lavet et
korps af Affaldsambassadører. Nærmere om det senere.
Kreativklubben kører fint. I dec. havde de 1080,00 kr. hvoraf de brugte
1020,00 kr. på en vellykket julefrokost. Klubben gik ind i 2017 med en
kassebeholdning på 60,00 kr.
Ad 13.

intet

