Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.06.02.2019 kl. 18.00
Fælleshuset i 34A
Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Peter, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Afbud: Simon og René

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
6. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
7. Evaluering af fællesmøde d. 30.01.19
8. Nyt fra styregruppen og ABC
9. Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg
10. Nyt fra kassereren
11.Evt.

ad 1
ad 2
ad 3

Qasir og Gertrud
Dagsorden godkendt med tilføjelse ansøgning til pkt. 8 Stop madspild
Referat godkendt

ad 4

Nyt fra adminnistrationen v/Carsten Schou
Up-date på vaskeri:
Besøg hos Miele og Nortec er gennemført, maskiner og funktioner er
gennemgået.
Mangler besøg hos Electrolux, vi afventer deres 2019 ”model” skal
blive præsenteret for os i 2. kvartal.
Møde med DKE er forløbet godt denne gang. Johnny og jeg
repræsenterer afdeling og fortæller om oplevelser/hændelser og
udveksler viden med andre BO-VEST afdelinger.
Møde med YouSee torsdag d. 7.2.
Her skal der snakkes priser og præsenteres løsninger, der som
minimum fastholder nuværende løsninger og gerne levere et bedre
produkt til en billigere pris.
Ligeledes skal der snakkes om mulighed for beboer TV i nuværende
løsning.
Qasir (formand for BB-net og repræsentant fra YouSee deltager, samt
ejendomsleder Carsten Schou.
Markvandring d. 5.3. kl. 10.00
Opfølgning punkter:
Nye lyskilder i lamper på den store p-plads.
Væsentligt bedre oplyst end tidligere og kameraovervågningen er nu i
farver.
Budget kontrol:

Afventer årsopgørelse fra selskabet med henblik på gennemgang og
spørgsmål til 2018 regnskabet.
Forventet klar start feb.
Aktionsliste: Se omdelte ark.
ad 5

Qasir og Gertrud har markeret de genstande i genbrugskælderen, vi vil

beholde. Qasir tager billeder af de ting, vi gerne vil sælge/give væk.
Carsten sørger for formidling.
ad 6

Peter har fået nye mødetider foreløbig frem til april kl.7-15
ellers intet.

ad 7

Fællesmødet om kommunikation vedr. Helhedsplanen var
vellykket. Godt oplæg fra Ann-Sofie. Stadig ikke klarhed over økonomi,
Ann-Sofie borer videre.
Peter vil gerne være med i kommunikationsudvalget.

ad 8

Referat udsendt. Trine stopper i ABC d. 1.3. Det er vi meget kede af.
Afskedsreception i Fælleshuset d. 27.2. kl.15.30 – 17.30
Helene ACA har søgt om lån af lokale i Blokart foreløbig til april/maj til
projekt Stop madspild. Fuld enighed om at støtte projektet og stille
det ønskede lokale rådighed.
Carlo efterlyser idéer til ”små fester”

ad 9

Bryggerklubben planlægger næste brygning helt fra bunden.
Indflytterpjece forsinket. Ingrid og Gertrud holder møde d. 22.2. kl. 10.
Det er lidt svært at gennemføre den ugentlige kontrol af
madcontainerne, da de tømmes på skiftende ugedage.
Indkøb under 500 kr. skal altid forelægges bestyrelsen før køb.
Indkøb over 500 kr. skal altid være gennemundersøgt før, der træffes
endelig beslutning, og de skal omkring Carsten.

ad 10 og 11 Intet
Mad til næste møde Qasir og Carlo
Referat Gertrud d. 14.2.19

