Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.04.06.2019 kl. 18.00
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Peter, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Afbud: Carlo
Dagsorden
0. Ingrid vedr. arrangementer
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Nyt til og fra administrationen
5. Opfølgning af punkter fra sidst
6. Foreløbig dagsorden til beboermødet
7. Budgetkontrol/aktionsliste
8. Nyt om helhedsplanen/ref. af møde med Ann-Sofie/Lise
9. Kommende møder/ kurser/ arrangementer
10.Nyt fra styregruppen og ABC
11.Beboerhenvendelse
12.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg
13.Nyt fra kassereren
14.Evt.

ad 0

Punktet udgik

ad 1

Peter og Gertrud

ad 2

Dagsorden godkendt

ad 3

Referatet godkendt

ad. 4 og 5 Up-date på vaskeri:
Sidste hånd er lagt på udbudsmaterialet og vil blive fremsendt til de tre
leverandører
Kopimaskine er fremrykket til 2020 på dv planen.
Flere containere er i så dårlig stand, at de flækker langs siderne, når de
tømmes i lastbilen.
Der er afsat midler frem til 2022 i budgettet til løbende udskiftning.
(aktivitet stopper FØR molokker skal installeres i afdelingen.
Opfølgning punkter: Intet
Aktionsliste: Se omdelte ark.
ad 6

Vi opfordrer beboere, der ønsker opsætning af parkeringsskilte, til at
fremsætte forslag på næstkommende beboermøde, som afholdes
d. 18.9.kl. 19.00 i Fælleshuset.
Dagsorden behandles på mødet i august.
Indkomne forslag senest d. 4.9.

ad 7

Budgetopfølgning gennemgået. Afdelingsbestyrelsen opfordres til
løbende at gennemse budgettet.

ad 8

Intet nyt. Kort referat af møde med Ann-Sofie og Lise Kaas

ad 9

Sct. Hansfest d. 23.6., BL arrangement d.26.6., Fællesspisning d. 27.6.
Afd.best.møde d. 7.8.kl. 17.00

ad 10

Referat fra sidste styregruppemøde udsendt

ad 11

Henvendelse fra beboer om indretning af ”solbadeplads” ikke
imødekommet.

ad 12

Karin og Gertrud har indkøbt blomster til krukker mm. ved Fælleshuset.
Ib har hjulpet med plantning og Per deltager i en vandeordning.
Pt. ingen aktivitet i bryggerlauget.

ad 13.

Kvartalsregnskabet afsluttes d. 30.6.

ad 14.

Henvendelse fra Natteravnene om økonomisk støtte afvist.

Referat v/Gertrud
d. 8.6.19

OBS
Kommende møder starter med spisning kl. 17.00
Konkretiserende møde med Sofie fra SocialRespons ang. projekt Røde Kors
kl. 16.00. Enighed om, at Sofie arbejder videre. Ingrid var med på en lytter.
God sommer.

