
referat fra bestyrelsesmøde 24/11 2014

Dagsorden til næste møde den 14 januar 2015

1.    Opfølgen af punkter fra sidste referat

2.    Årets gang i bestyrelsesarbejdet

3.    Mere miljøvenligt "grej" til varmemestrene som led i 
grønne tiltag.

4.    Maling af opgange, malingsforslag.

Dagsorden:



ad.1   køb af computer.

ad 2.  Fremtidige energiformer

ad 3.  tomme rum

ad 4.  bænke m.m.

ad 5.  Hvad gør vi for at få folk til at fjerne tørt tøj

ad 6.  Skræmmemetoder mod råger

ad 7.  nye indflyttere

ad 8.  Eventuelt.

referat:

ad 1. 
Vi diskuterede køb af computer til referatskrivning. resultatrt 
blev at Erik donerede en gammel computer til afd, bstyrelsen og 
Tina tager en usb-nøgle med.

ad 2.
Erik spørger Per Sørensen om der er kommet en rapport fra 
Niras. Når vi har fået den kan vi fortsætte med at tale om nye 
energiformer.

ad 3.

Karin tjekker med Bruno om der evt. kan tømmes for knallerter 
og barnevogne samtidig med cykeloprydningen.Ligeledes de 
opmagasinerede møbler, hvornår skal der varsles til ejerne om, 
at de skal ud.

ad 4.

Karin taler med Bruno om, at bænken flyttes om til overfor nr. 
25 mellem platantræerne må meget gerne stå på fliser.

Udstrækningsredskaber: Karin taler med Bruno om han kan lave 
oget af materialer han muligvis har liggende? og om det vil 
være nødvendigt med gummifliser eller sandgrav nedenunder.
Kirsten foreslår, at det opstilles på det åbneområde ved 
Vejlbyhus /Vikærtoften der hvor der i forvejen står et 
bordtennisbord. De to afd. skal derfor kontaktes. hvorfor 
Karins kontakt til Bruno udsættes.

Lyddæmpende trævæg, Erik venter på tilbagemelding fra Finn, ham 



der påpegede promblemet med støjen fra vejen.

ad 5. 

Skilt på tørretumblerdøren, hvor der står "Husk at tage dit 
tørre tøj ud når det er tørt". Astrid prøver at lave et skilt.

ad 6.     

Afventer om der er nogen effekt af at foderbrætterne er 
nedtaget.

ad 7.

P.t. ingen nye indflyttere

ad 8.

kun ca. 30 deltagere ud af 50-60 mulige deltagere. Husk at det 
afholdes hvert år 1. weekend i november. Vi skal fremnotere 
ideer til næste års seminar.

Evt.

Erik orienterer om, at vores referater  i fremtiden bliver lagt 
på boligforeningens hjemmeside.

Evt.

Vi opgiver julehyggearrangementet iår.

Evt. 

Karin vedlægger en seddel til Randa om, at  "Afd.bestyrelsen 
ønsker alle beboere en glædelig jul.




