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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Banehegnet
den 11. oktober 2021

Deltagere: bestyrelsen: Tage Westergaard, Inger Bendtsen og Flemming Davgaard.
Afbud fra Tina Knutenfeldt.
Fra driften: Carsten Schou og Ken Bruzelius.
1. Valg af dirigent & referent
Inger Bendtsen og Flemming Davgaard blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Nyt fra driften
Ny driftschef i Bo-Vest Klaus Kolberg varetager bl.a. kontakt til bestyrelser i afdelingerne og råderet. Klaus deltager i næste afdelingsbestyrelsesmøde.
Driften har indkøbt en lille trappestige til vaskeriet med henblik på at gøre det lettere at åbne vinduer for udluftning. Stigen er kort tid efter af en ukendt blevet ombyttet med en anden stige. Den indkøbte stige bedes venligst stillet tilbage.
4. Aktivitetslister
Udkast til råderetskatalog gennemgået og drøftet mellem bestyrelsen og driften. Udkastet sendes af driften til Bo-Vest for tilretning og juridisk bedømmelse. Drøftes
eventuelt senere på et bestyrelsesmøde. Derefter forelægges til godkendelse på et beboermøde.
Husorden for Banehegnet gennemgået.
Der arbejdes på en skematisk angivelse af aktiviteter, både igangværende og afsluttede. Det er tanken, at skemaet skal indgå i fremtidige referater fra bestyrelsesmøder.

5. Opfølgning på igangværende sager
Ansøgning til kommunen om tilladelse til fældning af træer langs banen forventes
behandlet på kommunalbestyrelsens møde her i oktober.
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Med henblik på at gøre bestyrelsesarbejdet mere enkelt er det besluttet at indkøbe
bærbare computere til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt en printer til sekretærarbejdet. Købene foretages via hensatte midler. Carsten Schou bestiller udstyret.
6. Spørgsmål til driften
Formidlingen til beboerne i afdelingen af dagsordener og mødereferater m.m. drøftet
med tanke på at gøre arbejdet enklere og mere tidssvarende. Muligheden kan være at
gøre formidlingen digital til de mange beboere, der i forvejen bruger internettets muligheder for formidling af oplysninger. For de beboere, der ikke har internet, tænkes
formidlingen gennemført med referater mm på papir. Carsten Schou undersøger.
7. Udvalg
Afdelingen har 60-års fødselsdag i 2022. Fødselsdagen forventes afholdt i maj 2022.
FOR AT KUNNE GENNEMFØRE FØDSELSDAGEN ER DER HÅRDT BRUG
FOR FRIVILLIGE TIL AT DELTAGE I PLANLÆGNING OG UDFØRELSE AF
ARRANGEMENTET. TILMELDING VENLIGST VED KONTAKT TIL KONTORET.
8. Næste afdelingsbestyrelsesmøde
Afholdes torsdag den 11. november 2021 kl. 12:30 i det store selskabslokale. Driftschef Klaus Kolberg fra Bo-Vest deltager i mødet. Der er åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 12:00 og 12:30.
Efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøder aftalt til torsdag den 9. december 2021 og
torsdag den 13. januar 2022, begge dage kl. 12:30 med beboerhenvendelser mellem
kl. 12:00 og 12:30.
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Flemming Davgaard
referent
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