Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.04.03.2020 kl. 17.00
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Gertrud, Carlo, Cannie, Ümran, Per og Carsten
Afbud: Peter
Gæst: Sofie Clemmensen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning af punkter fra sidst
a) Tagdækning af stenovn
b) Opfølgning på vaskeri
c) Opfølgning på etablering af dræn mod Sletteland (følgeskader)
d) Adgangskode til internet i Fælleshuset
5. Nyt til og fra administrationen
6. Skyderi i Blokland
7. Gennemgang af regnskab 2019
8. Budgetkontrol/aktionsliste
a) Dato for markvandring
b) Parkering i indkørsel og rundkørsler
c) Parkering af biler fra håndværkere fra nabogrunden (COOP)
9. Kommende møder/ kurser/ Arrangementer
a) Budgetramme for jubilæumsfesten.
10.Nyt fra styregruppen og ABC/Naboskabsundersøgen
11.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg/BB-net
a) Brug af fryseskab i Blokart (Lars)
12.Nyt fra kassereren
13.Evt.

Sofie Clemmensen deltog i mødet, og vi drøftede udsendelse
informationsskrivelse til Bloklands beboere med status for Helhedsplanen

af

ad 1
ad 2
ad 3

Qasir og Gertrud
Dagsorden godkendt med tilføjelse pkt. 8 d
Referat godkend

ad 4

Opfølgning punkter fra sidst v/Carsten
A: Aftalt med Qasir at vi ser på løsninger når vejret bliver lidt bedre.
Lars fra driften vil være med i processen.
B: Rykket Miele for svar på spørgsmål og udbedring af div. fra sidste
møde.
C: følgeskader er fra etablering af de nye gadelamper.
Jeg kontakter kommunen for opretning. Det er generelt i Blokland og
Banehegnet at der er sjusket med retablering.

ad 5

Opfølgning til og fra administrationen.
Administrationen har fremsendt regnskabet til bestyrelsen.
Gennemgås under punkt senere på dagsorden.
Carsten informerede
Regnskabet gennemgået
Budgetkontrol og aktionsliste gennemgået
Carsten foreslog at budgettet bliver gennemgået 4 gange årligt i stedet
for som i dag hver måned. 1/4 – 1/7 – 1/10 – 1/12 bestyrelsen
orienteres løbende hvis der tilkommer udgifter der kræver særlig
opmærksomhed. Forslaget blev vedtaget.
Der er ikke udgifter der kræver særlig opmærksomhed for nuværende.
Aktionsliste:
A: Markvandring d. 1.4. før afd.best.møde, hvis alle skal deltage
ellers kl. 13. Peter og Carlo spørges.
B: Carsten kontakter politiet
C: Vi ser tiden an
D: Skriftligt tilbud fra DKT ang. gæsteadgang til trådløst Internet i
beboerhuset.
Sikkerheden skal undersøges. Hvad med klubberne.

ad 6
ad 7
ad 8

Tages op på næste møde.
ad 9
9A

Fælles styregruppemøde d. 24.3.
Der afsættes 40.000 kr. til jubilæumsfesten Udvalget kommer med
oplæg, og efterlyser stadig idéer.

ad 10

Vi beder Ingrid komme med et nyt udkast til vandreudstilling.
Skal den f.eks være flytbar?
Naboskabsundersøgelsen starter i næste uge. Qasir tilbyder at hjælpe.
BB-net holder møde på mandag. Kontrakt med YouSee fortsætter endnu
et år.

ad 11

Bryggeklubben laver øl til jubilæumsfesten. Bruger det indestående
beløb.
Der bevilliges 3000,00 kr. til Grønt udvalg til indkøb af planter og jord.

ad 11 a

Bestyrelsen er nervøse for overtrædelse af levnedsmiddelregler,
så det bliver et nej.

ad 12

Intet nyt.

ad 13

udlejning af beboerlokalet har første prioritet, også i hverdagene. Andre
arrangementer henvises til aktivitetslokalet.

Referent Gertrud d. 14.3.20

Qasir står for maden til næste møde.

