
Bestyrelsesmøde 2. september 2021

	 tilstede: Erik, Lise, Karin, Henrietta, Birgitte og Rigmor


1.   Ordinær beboermøde 15. september 2021 kl. 19

	 - bestyrelsen mødes kl 18.00

	 - bordene må ikke flyttes (vi løser dette problem med hensyn til overhead maskinen).

	 - Erik bestiller 60 sandwich og drikkevarer.


2.  Henvendelse for vinduespudser Alexander Hebsgaard.

	 - bestyrelsen var enige om at give vinduespudser Alexander Hebsgaard  Tranekær- 	 	    
	   parken 3 tilladelse til at trække el fra vores fælles stik bag malerbutikken. Alexander 	 	
	   Hebsgaard skal installerer en måler i sin bil og afregne sit elforbrug til administrationen en 
	   gang årligt.


	 - Rigmor er blevet orienteret af administrationen om, at man kan søge tilskud til opsætning 
	   af el ladestander. Vi vil i næste periode i afdelingsbestyrelsen, arbejde videre med 	 	
	   opsætning af ladestander til el biler.


3.  Havevandring 2.9 2021 kl 10.00 deltager Lise og Erik

	 - den øvrige bestyrelse mente der ville blive fældet for mange træer. Træer som er gået ud, 
	   skal selvfølgelig fældes. De øvrige tiltag vil bestyrelsen kikke på igen, derfor er tingene sat 
	   i bero.

	 - det er vigtigt for bestyrelsen, at hvis/når der fælles træer, plantes der nye.


4.  Nye stole til Tranen.

	 - der er 6 stole i bestyrelses lokalet, der byttes med stole fra Tranen. Karin køber hynder til 	
	    de resterende stole i Tranen.

	 - og Erik køber hynder til bestyrelses lokalet.


5.  Evt.

	 - der er et dårlig indeklima på værelserne efter der har været fugt skade. Henrietta 	 	
	    kontakter Henrik, for at få en affugter stillet op.

	 - vi vil i næste valg periode fastholde 1. torsdag i måneden til bestyrelsesmøder fra 17-19.

	 - på første møde 7.oktober fordele de forskellige arbejds opgaver.


Referent  Rigmor


