Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.03.11.2021 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A
Afbud til spisning meldes til Peter
Deltagere: Qasir, Peter, Carlo, Ümran, Per, Gertrud og Carsten
Afbud: Carlo, Klaus og Carsten
Gæst: Klaus Kolberg (Ny Driftschef i Bo-vest)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt fra administrationen.
Opfølgning af punkter fra sidst, gennemgang af aktionslisten
- nye punkter til listen.
• Indkøb af juletræ til Fælleshuset
6. Kommende møder/ Byggeudvalgsmøde
7. kurser/ Arrangementer
8. Nyt fra styregruppen og ABC
9. Nyt fra udvalgene/aktiviteterne/grønt udvalg.
10. Nyt fra kassereren
11. Evt.

Ad 1.

Qasir og Ümran

Ad 2.

Godkendt

Ad 3.

Godkendt

Ad 4,5.
•

Nyt fra administrationen.

•

Kloak Tv-inspektion.
Der er besluttet med Kristian Overby – Bo – Vest at løse det problem der er
for nuværende. Kristian og jeg har været på besigtigelse og fundet et sted
med flisebelægning. Der undersøges nærmere hvad det skyldes og

udbedres i år. Resten af opgaven omkring kloaker vil der blive set på igen i
2022 efter behov.
Men umiddelbart giver det mening at lave større undersøgelse pt.
•

Punkt om lade standere:

BL har meddelt at der nu her i november måned kan ansøges om tilskud på
25 % til etablering af standere. Arkitekt Mick Ammen Torp hos JJW er kontaktet
for retningslinjer og evt. skitsetegning med forslag til placering under/efter HP
Bestyrelsen bedes have en holdning til punktet og placeringsønsker-antal
Bestyrelsen blev enige om søge 20 el-standere og Carsten sender en
ansøgning
•
•

Ny driftschef.
Klaus Kolberg har meldt afbud til dette møde.
Budgetopfølgning- gennemgang
Budgetopfølgning omdelt i printet version.

Opfølgning af punkter fra sidst:

•

Folie på ruder beboerhus
Se punkt 7 i aktionslisten
• Lade standere
Se punkt 3 i aktionslisten
•
•

Aktionsliste:
Se omdelte ark:
Nyt fra BB-Net:
Intet nyt fra driften
- nye punkter til listen.
• Indkøb af juletræ til Fælleshuset
Opsætning af Juletræ og nye kæder bliver sat i værk.

Ad 6.

Kommende møder/ Byggeudvalgsmøde
Peter deltager Repræsentantskabsmøde i Bo- Vest den 11 november 2021
Næste bestyrelsesmøde er 01.12.2021
Næste byggeudvalgsmøde er den 22/11/2021

Ad 7.

Alle aktiviteter er aflyst på grund af Corona

AD 8.

Referat sendt ud fra sidste styregruppemøde.

AD 9.

Bestyrelsen har besluttet at der skal købes nye tallerkner mm. til aktivitets
lokale. Qasir og Gertrud står for indkøb

Ad 10.

- Intet nyt

Ad 11.

- Intet nyt

