Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.03.05.2017 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A
Afbud til mødet til Qasir og til spisning meldes til Lars
Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Jannie, og Steen BJ
Afbud: Cannie, Lars
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Præsentationsrunden og konstituering
5. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst/markvandring
5a PC/kopimaskine
5b Fremleje
6. Budgetkontrol/aktionsliste
7. Referat af områdevandring
8. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
9. Kulturfest
10. Sidste nyt om renoveringen
11.Nyt fra styregruppen og ABC
12.Post til/fra Bo-Vest
13.Nyt fra kassereren
14.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/lysambassadør
15.Evt.

Ad 1

Qasir og Gertrud

Ad 2

Dagsordenen godkendt med udeladelse af pkt. 4 og tilføjelse af pkt.
5a og pkt. 5b

Ad 3

Referat godkendt

Ad 4

Udeladt

Ad 5

Der er overført 8.000 kr. til konto 119 til brug ved Kulturfesten.
Festudvalget har desuden fået et udlæg på 2000,00 kr. Steen
har søgt politiet om tilladelse til afholdelse af festen.
Der forventes at Den Blå Hane indvies inden skolesommerferien.
Vi afventer nærmere besked om projektet.
Den elev, som skulle være i driften, er stadig sygemeldt, men melder
tilbage, når hun er rask. Skal være her til d.8.9.
Som forsøg skiftes til LED pærer i 2 af standerne. Hvis det giver den
ønskede effekt, skiftes samtlige pærer.
Johnny har fået tilbud om nedfældede spotlys med solceller i rampen
ved Fælleshuset. Enighed om denne løsning.
Pga. kulden har mågerne endnu ikke lagt æg, så derfor afventer vi
oliering med drone. Vi bliver holdt underrettede.

Ad 5a

Den pc, som står på vores gamle kontor, er stået af. Steen undersøger,
hvad det koster at få etableret forbindelse mellem Fælleshusets PC og
kopimaskinen i nr. 48. Indtil videre må man printe en masterkopi på
kontoret i Fælleshuset og selv bringe kopien ned til nr. 48.

Ad 5b

Steen orienterede om reglerne for fremleje.

Ad 6

Der er brugt 23% af budgettet, så det ser fint ud.
Ved en fejl figurerer en udgift på 2.326,79 kr. til kopiering på vores
budgetkontrol. Den skal omkonteres til ABC, hvor den hører hjemme.
Intet nyt på aktionslisten. For fremtiden udleveres ikke længere
budgetkontrol og aktionsliste. Vi skal selv holde os orienterede via
Bestyrelsesweb, men spørgsmål tages selvfølgelig stadig op på møderne.

Ad 7

Resultatet af områdevandringen er drøftet i Styregruppen. Referat fra
1. vandring udleveret, og vi afventer yderligere referat fra Styregruppen.

Ad 8

d. 8.5. kl. 17 orientering om renoveringen v. Thomas
D. 15. 5. kl. 17-19 møde om effektiv på Malervangen. Qasir, Peter,
Gertrud og evt. Jannie deltager. Gertrud tilmelder.
d. 23.5. VA generalforsamling
d. 30.5. Fælles styregruppemøde
d. 31.5. Repræsentantskabsmøde i BO-Vest. Gertrud deltager.
d. 6.6. Foreningsmøde kl. 17-20 i Grønningen. Peter og Gertrud deltager.
d. 20.9. Budgetbeboermøde
d. 4.10. foreningsmøde om effektiv drift.
Ændrede mødedatoer: Afd.best.møder rykket til d. 16.8. d. 11.10. og
d.8.11.

Ad 10

Spørgsmål drøftes på mødet med Thomas d. 8.5.

Ad 11

Kulturfesten afholdes d. 25. maj kl. 13-21.
Programmet blev gennemgået. Poul står for stegning af kød

Ad 12

Al elektronisk post videresendt.

Ad 13

Intet

Ad 14

Hyggeklubben holder ferie fra d. 22.6.- 14.9.
Fiskeklubben holder afslutning d. 25.6.

Ad 15

Jannie har fået nyt arbejde og har derfor svært ved at nå frem til tiden.
Ok at hun kommer, når hun kan. Peter spørger til belysningen i
opgangene i blok F.

Referent Gertrud
d.4.5.17

