Referat af møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20.
04. maj 2022 kl. 16.30-18:00

Fremtidige beboere lejer boligen uden
køleskab. Hvis der står et køleskab i
lejligheden overdrages det til den nye
beboer som en gave.
Regnskab godkendt.

Deltagere:
Niels Trolle
Pia Andersen
Lars Ejby
Annette Rothmann
Sofie

Faste mødepunkter:
4. Nyhedsbrev – hvornår og hvem
(punkter: Parkering langs stamveje)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra 17/03
2022
1. Status på ladestandere
2. Status på sandkasse
3. Rotter og fodring af
fugle

3. Punkter
1. Indkaldelse til ekstraordinært
afdelingsmøde.
2. Mageskifte med Henrik
Harmsen.
3. Bestilling af rensning af
ventilationsrør.
4. Udskiftning af køleskabe
5. Godkendelse af regnskab

Beslutninger
Godkendt med nyt punkt

5. Nyt fra bestyrelsens medlemmer
Vi søger Bæredygtighedspuljen om
etablering af to lade punkter i 2022.
Arbejdet med sandkassen starter i næste
uge.
Vi foreslår, at vi på afdelingsmødet
vedtager at der ikke må fodres fugle i
afdelingen.
Dato for ekstraordinært afdelingsmøde.
1. Dagsorden:
Rensning af ventilationsrør
Mageskifte
Vi finder en dirigent udefra.
Annette bestiller dirigent og
smørrebrød

Forsalg til beslutning om køleskabe:
For nuværende beboere fortsætter den
nuværende ordning. Når boligen
genudlejes skal køleskabe, der er indkøbt
af boligforeningen, blive i lejligheden. Ved
udskiftning kan man vælge at købe et selv,
eller modtage det, som boligforeningen
tilbyder eller modtage et tilsvarende beløb
og selv købe et køleskab og dermed selv
overtage ansvaret for dette.

6. Nye beboere
7. Kommende møder
Vi gennemgår mødeplanen, og
sætter nye tidspunkter på der hvor
det er nødvendigt.
Fastsættelse af dato for
ekstraordinært afdelingsmøde.

8.

Evt.

Fodring af fugle.
Rotter i afdelingen.
Opgravning af boldbane.
Jord må ikke smides i affaldsbeholder eller
i hækken.
Etablering af vild med vilje.
Husk tilmelding til sommerfest.
Debat om reaktionerne på FB om pløjning
af boldbanen.
39E
18/05 Generalforsamling Boligforeningen
Havevandring 23 maj kl 10:00
08/06 kl 16:30
Ekstraordinært afdelingsmøde 13. juni
2022 kl 19:00
08/08 kl 16:00
05/09 kl 16:00
Ca. 22/09 afd.-møde forsamlingshuset?
05/10 kl 16:00 Ny afd.bst.

