
Referat fra bestyrelsesmøde 6. maj 2021


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

	 Afbud: Jan


1. 	 Efterårstur lørdag 28.august 2021 kl 10-17.

	 Vi satser på at forsamlingsloftet holder så vi kan gennemføre denne tur, som går til 	 	  
	 Reepark og med frokost på Skovmøllen på Djursland.

	 Erik arrangerer og sender seddel ud med tilmelding.


2.	 Udlejning af Tranen.

	 Nu må vi forsamles 25 indendørs, derfor starter udlejningen af beboer-/selskabslokalet 	 	
	 Tranen igen. 

	 Tranen udlejes hos Erik på samme telefonnummer som til værelserne. Lejeren er 		 	
	 forpligtiget til at overholde alle restraktioner vedrørende covid-19.


3.	 Vandhaner på badeværelser/køkkener og komfurer

	 Bestyrelsen er enige om at fremover når der skiftes vandhaner i badeværelserne og 	 	
	 køkkenerne skal det være til 1.håndsgreb og ikke som idag 2.håndsgreb.


	 Ligesom bestyrelsen er enige om, at ved udskiftning af komfurer bliver disse 	 	 	
	 induktionskomfur. Og der tilkøbes et grydesæt.


	 Begrundelsen er, at vi skal følge med tiden også i Tranekærparken😀 


4.	 Affalds sortering.

	 Vi må konstatere, at det går rigtig skidt med at aflevere affald de rigtige steder. Derfor 	 	
	 genopfrisker vi det lige.

	 I skraldeøerne er der container til 1. glas, dåser mv, 2. papir og pap(husk at gør papkasser 	
	 flade) 3. restaffald (dette er fra vores køkkener og ikke dyner og puder).

	 Midt i bebyggelsen er der en skralde ø. Her er det muligt, at aflever ting til storskrald feks 	
	 møbler. Men også elektronik, glas og porcelæn, batterier, maling og pap. Ved siden af 	 	
	 skralde øen er der en container til småt brandbart.

	 

	 Om kort tid skal vi til at sortere meget mere, så vi opfordre alle til at begynde nu. Sortere vi 
	 ikke kan det blive dyrere, at komme af med affaldet, og allerede nu giver det ekstra arbejde 
	 til vores varmemestre! Og kan vi være det bekendt?


	 Referent:	 Rigmor 


	 

	 næste møde 3.juni 2021



