Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.09.01.2020 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Peter, Carlo, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Gæst: Sofie Clemmensen, Lise Kaas og Marlene Bo-vest
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lise Kaas, Malene Daugaard og Sofie C Bo-vest
Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt til og fra administrationen
Budgetkontrol/aktionsliste
Opfølgning af punkter fra sidst/ TV i Fælleshuset/ regler for musik i
Fælleshuset/oprydning i Afdelingsbestyrelsens kontor/ny
næstformand
8. Beboere-tv
9. Kommende møder/ kurser/ Arrangementer/jubilæumsfest
10.Nyt fra styregruppen og ABC
11.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg/BB-net
12.Nyt fra kassereren
13.Evt.

ad 1
ad 2
ad 3
ad 4

Se vedhæftede referat.
Qasir og Gertrud
Dagsorden godkendt
Referat godkendt

ad 5

Kommentarer fra Carsten
Up-date på vaskeri:
Glaslågerne på tumblerne er stadig våde af kondens, Miele ser igen på
sagen.
Regnskabet kan først gennemgås efter d. 5 feb. Da økonomi ikke kan
være færdig før denne dato.
Parkering i Blokland:
Ansøgningen er videre sendt til politiet. Det er ikke kommunen, når
det er privatområde/vej
(svar fra Kommunen på henvendelsen fra Carsten).
Endeligt svar fra kommunen på ansøgningen om opsætning af skilt ved
indkørsel til Blokland. Se svar fra politimyndighed - færdselssektionen.
Svaret gør, at vi kan efterkomme det vedtagne forslag om skiltning som
beskrevet.
Samtykke: til opsætning af skilt på privat parkeringsareal med
angivelse af, at parkering kun er tilladt for beboere i boligområdet
Blokland med tekst om, at overtrædelse af bestemmelserne kan
afstedkomme anmeldelse til politiet jævnfør Mark- og vejfredslovens §
17.
Ny driftschef er ansat i Bo-Vest efter nytår. Han hedder Svend Aage
Arleth.
Der er stadig beboere, der ikke forstår instruktionerne til brug af
vaskemaskiner og især tørretumblere.
Carsten skaffer instruktionerne til vaskeriet, så Qasir og Carlo kan sætte
dem på hjemmesiden, og de kan komme med i materialet til omdeling
ved indflytterbesøg.
Der er store søer på stien nord for Blok A,B, og c. Carsten undersøger.

.

ad 6

budget og aktionsliste gennemgået.

ad 7

Stadig ingen afklaring på genåbning af TV kanaler i Fælleshuset.
Møde med YouSee onsdag d. 15.1.
Carsten undersøger, hvad man kan gøre for at undgå generende
musikstøj fra Fælleshuset.
Fælles oprydning i afd.bestyrelsens kontor i Fælleshuset d. 15.1.
kl.18.30
Efter eget ønske stopper Gertrud som næstformand, men fortsætter
som sekretær mm.
Carlo bliver ny næstformand.

ad 8

Carsten sørger for åbning af Beboer-TV

ad 9

Afdelingsbestyrelsesmøde d. 5.2., 4.3. og 1.4.20
1 beboer har meldt sig til valget til jubilæumsfesten.
Frokost med frivillige, drift og ABC d. 13.1. kl. 13

ad 10

Referat fra sidste møde udsendt. Tovholdere for onsdagskaffen bliver
fremover Qasir, Sigrid, Vivi og Gertrud. Ingrid deltager som ”gæst”.
Afdelingsbestyrelsen overtager udgifterne til forplejningen.
Gertrud udtræder fa styregruppen efter eget valg.

ad 11.

Efter ønske fra Ib forsøger grønt udvalg at nedsætte en gruppe
af interesserede beboere, der skal komme med gode idéer til
forskønnelse af udearealerne, mens vi venter på renoveringen.
Cannie har afleveret bryggerklubbens pengebeholdning til Carsten,
De 740 kr. er lagt i pengeskab sammen med bilagene.

ad 12.

Alt i orden fra kassereren.

ad 13.

intet

Referent Gertrud d. 15.1.20
Per står for mad til næste møde

