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Referent Anne Sofie 

1. Siden sidst 

a. Gavlkunsten. Udskiftning af kaklerne forløber planmæssigt, der vil dog være lidt forsinkelse på 

den blå gavl, da der mangler kakler. 

b. Selskabslokaler/økonomi. Vi mangler stadig en afklaring fra administrationen og hovedbestyrelsen. 

c. Vild med vilje. Vi afventer et tilbud på klargøring af jordstykket, men håber på, at vi snart kan gå i gang. 

d. Rengøring. Vi har ansat Vincentia til at gøre rent i fælleslokale, vaskeri og gæsteværelse. 

e. Radiatorventiler. David og Kurt arbejder videre med projektet, og melder ud på Facebook, når de har 

noget konkret. 

2. Vedligeholdelsesreglementet 

Inden afdelingsmødet gennemgår vi vedligeholdelsesreglementet, som skal præciseres og præsenteres på 

afd. Mødet. 

3. Rengøringsmidler 

Der er usikkerhed om, hvem der har ansvaret for indkøb af rengøringsmidler o.a. til afdelingen. Vi spørger 

Freddy, om han vil stå for det. 

4. Bredbånd 

Vi siger ja til gratis opgradering af bredbånd fra Kabeltv. David orienterer om det på Facebook. 

5. BL-kurser 

David deltager i et kursus for nye medlemmer i afd. Bestyrelsen. 

6. Pjece til nye beboere. 

David og Kurt laver et forslag til en pjece, der orienterer nye beboere om afdelingen. 

7. Gårdvandring bliver d. 18. Maj kl. 14 

8. 40-års jubilæum 4. Sept. 

Vi arbejder med forskellige ideer til indholdet af dagen. Gavlkunsten skal afsløres kl. 14 med efterfølgende 

jazzmusik. Der kommer en hoppeborg og måske noget underholdning til børnene. Der bliver stillet et telt op, 

hvor man kan spise sin medbragte mad sammen med de andre beboere. Flere forslag modtages med 

kyshånd. Endeligt program kommer senere. 

9. Evt. 

Vi vil gerne have en ekstra opslagstavle i vaskeriet og nye billeder til væggene. 

Der er forslag om en skateboardbane, da nogen bruger P pladsen til skating. Vi mener dog, at det ikke er 

muligt, dels pga. støjgener og ulykker. Og vi opfordrer forældre til at forklare deres børn, at P pladsen ikke er 

en legeplads. 

 

Næste møde 03.06.021 


