Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde d.05.09.2018 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A
Afbud til spisning meldes til Qasir
Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Cannie, Jannie og Carsten
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
5. Budgetkontrol/aktionsliste/klatrestativ ved Blokhaverne
6. Budgetbeboermøde den 12.09-18/supp.valg
7. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
8. Social Respons
9. Nyt fra styregruppen og ABC
10.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønudvalg
11. Nyt fra kassereren
12.Evt.

ad 1

Qasir og Gertrud

ad 2

Dagsorden godkendt

ad 3

Referat fra sidste møde godkendt

ad 4
Budget kontrol:
Afdelingen stadig har en god økonomi.
Tilbageholdelse på kt. 116, som har et væsentligt overskud set på året.
Konto 114 og 115 dækkes pt. procentmæssigt fint på året, set i forhold til afsatte
midler.
Aktionsliste:
Vaskeplads er ved at være færdig, men der skal købes overvågning til olieudskiller
samt en lille container til opbevaring af hedvandsrenser frost frit.
Forespørgsel fra en beboer ang. brug af vaskeplads til privat bilvask bliver i første
omgang afvist.
Pengene konteres på 116 belægninger, som stadig har plads i budgettet til
manglerne.
Tømning af genbrugskælder stadig udsat til efterår/vinter måneder.
Klatrestativ fjernes, legepladsgennemgang af legeplads konsulent fandt råd i den
bærende konstruktion, reparations udgifter vil overstige indkøb af nyt.
OK fra afd.bestyrelsen
Ønske fra driften.
Hvis midler kan findes i nuværende budget, ønskes en container til saltlager.
Pladsmangel og korrosion af maskiner/værktøj/osv. kan minimeres ved at have
saltet decentralt.
Adam, vores elev, skal introduceres til beboerdemokrati, derfor ønsker jeg at have
Adam med til et bestyrelsesmøde og måske også budgetmødet.
OK fra afd.bestyrelsen
Ønske fra Peter angående vask af containere. Carsten undersøger hyppighed.
Oplysninger fra driften.
Hjertestarter er opsat og tilknyttet hjertestarter.dk

Ejendomsfunktionærer Jørgen og Lars er blevet tilknyttet fra driften og Peter
Glinter fra bestyrelsen.
HENT: Hjertestarter APP.
Hjertestarteren vises tydeligt på oversigtskort.
ad 6

Peter har indkøbt drikkevarer. Bestyrelsen fastholder forslag fra
bestyrelsen om kun at afholde 1 ordinært beboermøde årligt. Qasir
fremlægger forslaget på beboermødet.
Jannie har meddelt, at hun træder ud af afd.bestyrelsen
Per Due opstiller som 2. suppleant og Gertrud snakker videre med
Emran.

af 7

29.9. fællesspisning. Ingrid står for maden
3.10, 7.11 og 5.12. afholdes bestyrelsesmøder
7.11. byggemøde før best.mødet
18.10. bestyrelsesmiddag på Felix kl. 18

ad 8

Enighed om, at vi har brug for SocialRespons løbende.

ad 9

Næste styregruppemøde d. 6.9. Carlo og Gertrud har deltaget i et møde
med Ingrid og Anne Sofie, hvor de gennemgik indhold af ansøgning til
projekt Blok Bane.
Ejerforholdet til volden undersøges fortsat.

ad 10

Husstandsomdeling af spande og poser til biosortering foregår d. 10. og
12.9. med hjælp fra Helene og Signe fra ACA. Jørgen har sørget for
tømningsaftale med Vestforbrændingen.
Karin og Gertrud indkøber blomsterløg til kasserne.

ad 11

OK

ad 12

Peter indkøber og sørger for opsætning af 10 fuglekasser.
Referat d. 10.9.18 - Gertrud

