Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.04.09.2019 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Peter, Carlo, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Gæst: Sofie Clemmensen, Lasse Grosbøl (JJW) og Ingrid
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Helhedsplanen/Sofie Clemmensen og Lasse Grosbøl
2a. Lejlighed 10 st./gæstebolig
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste møde
5. Nyt til og fra administrationen
6. Opfølgning af punkter fra sidst
7. Budgetkontrol/aktionsliste
8. Beboermødet den 18.09-19/ valg til afdelingsbestyrelsen
9. Evaluering af fest/dato for jubilæumsfest
10.Kommende møder/ kurser/ arrangementer
11.Nyt fra styregruppen og ABC
12.Bestyrelsestur/film
13.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg/BB-net
14.Nyt fra kassereren
15.Evt.

ad 1
ad 2
ad 3
ad 4

Qasir og Gertrud
og 2a. referat fra Lasse G. følger
Dagsorden godkendt
Referat godkendt

ad 5 og 6
Up-date på vaskeri:
Opstart på ombygningen starter 16 sept. og skulle være færdigt d. 26/9.
begge dag inkl.
Møde i vaskeriudvalget umiddelbart før bestyrelsesmøde d. 4/9 med snak
om muligheder
for booking mm.
Rettelse til referat fra sidste møde, totalbeløbet er ændret fra 137000 til
40000 op konto 119
Brug af sprøjtemidler og svidemidler mm. er forbudt at bruge i VA`s
afdelinger med udgangen af 2019. Indkøb af sprøjtemiddel er stoppet, så
der ikke er lager ved årets udgang.
Der er bestilt håndværkere til reparation af utætte ovenlysvinduer i nogle
opgange i Blok F. Det kræver en lift.
Carsten markerer de steder på flisegangene, som skal repareres.
Der mangler asfalt ved indkørslen til Blokland. Driften sørger for udbedring
Skiltet ved vendepladsen i bunden af Sletteland er er dækket af bladhæng.
Driften sørger for beskæring.
ad 7 Budget og aktionsliste gennemgået. Konto 115 reguleres løbende
for at få et mere retvisende billede af forbrug
Der arbejdes på en ny form for aktionsliste.
ad 8 Der er kommet 3 forslag – fra Ib, Lis V og afd.best.
Peter fremlægger bestyrelsens forslag. Huslejekonsekvens
17 kr. pr. måned
Carlo, Cannie og Gertrud, Ümran og Per ønsker alle genvalg
Peter og Qasir sidder i døren.
Pause holdes efter punkt om Helhedsplan

ad 9 Sommerfesten gik rigtig godt. Vejret var eksemplarisk.
God tilslutning, god stemning.
Udgift 26.154 kr., indtægt 2.205 kr.
Jubilæumsfest - 50 år - afholdes lørdag d. 20.06.20
ad 10 Beboermøde d. 18.9.
ad 11 Referat fra styregruppe udsendt
Peter deltager i Midtvejsseminar. Qasir og Gertrud laver en lille
video sammen med Ingrid til brug på mødet.
ad 12 Biograftur d. fredag d. 13. Ser du månen, Daniel. Afgang
Blokland kl. 17.45.
Bestyrelsesmiddag d. 16.10. kl. 18.00 på Felix Steakhouse
ad 13 Referat fra møde i BB-net udsendt
Møde om Bland selv TV-streaming med YouSee i Fælleshuset
Invitation husstandsomdelt.
Enighed om, at jordvolden bag Fælleshuset ikke skal beskæres.
Carlo indkalder snarest til møde i Bryggerlauget ang. Laugets
fremtid. Han vil ikke binde sig fast til at stå for det pga. tidsnød.
ad 14 Intet nyt og alt vel
ad 15 Peter opfordrer til bedre disciplin på møderne og til at alle deles
om omdelingsopgaverne.
Husorden ang. hunde i snor og opsamling af hundenes
efterladenskaber overholdes ikke af alle. Reglerne gælder også
for hundeluftere fra nabobebyggelserne.
Cannie sørger for mad til næste møde.
Referent Gertrud d. 6.9.20

