
Bestyrelsesmøde 2. Juni 2020


Tilstede: Karin, Ole, Peter, Erik og Rigmor 


1. Fibernet/kabel.

	 Umiddelbart sker der ikke noget med de kabler, som er gravet ned. Peter haft kontakt til 

	 andre udbydere end Yousee. Peter arbejder med Fabia, der kunne være interesseret i at

	 etablere fibernet her.


2.  Vildeblomster/sommerfugle damen.

	 Punktet blev slettet. Da vi allerede har fået etableret et bed til vildeblomster.


3.  Hvornår begynder vi at udleje værelserne.

	 Erik fortæller at de pt er udlejet i 11 dage. Vi blev enige om, at efter disse dage, skal der en

	 hovedrengøring til og i en periode bliver værelserne ikke;

	 - lejet ud til andre ind beboere i Tranekærparken og kun fra fredag til mandag

	 Vi håber, at vi på den måde undgår at værelserne bliver smittekilde.


4.  	 Ole fortæller at problemet med druk på butikstorvet, har løst sig selv fordi bodegaen i Veri 

	 igen åbner. Vi håber det holder på den lange bane.


5.   Hvornår begynder vi at leje Tranen ud/holder reception.

	 Vi forventer at begge dele kan blive i august. Rigmor får lavet en pjece med ordens-

	 reglement og priser.


6.  Problemer ved pavillonen overfor nr 17

	 Vi har fået henvendelse om der med stor sandsynlighed sker salg af stoffer her. Det eneste

	 både vi og beboerne kan gøre, er at kontakte politiet og tage bilnummeret.

	 Vi  vil få lavet nogle skilte og sætte op i pavillonerne, at disse områder er forbeholdt

	 beboerne i Tranekærparken måske hjælper det


7.  Sommerudflugt/bustur

	 Vi håber, det bliver 15.august. 1.august har Erik en afklaring på dette. Erik laver til den tid

	 en invitation.


8.  Evt

	 Erik og Peter mener vi mangler p-pladser ved C3 og blok B. Og er af den mening, at der 

	 skal findes en løsning på dette

	 


Referant: Rigmor

	


