Banehegnet den 7.oktober 2015

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 5. oktober 2015

Deltagere: Lena Toftlund, Helen Østergaard, Marianne Albrecht, Jytte
Jacobsen, Torben Wolff, Tage Westergaard, Inger Bendtsen
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen, Ken Bruzelius Larsen
Der var 2 beboerhenvendelser:
Ønske om køb af parasol til gård 3 samt forespørgsel angående fjernelse af
hække. (se punkt 5c)
Klipning af hække ud for tørrepladsen.
Punkt 1. Valg af dirigent: Jytte Jacobsen.
Punkt 2. Valg af referent: Inger Bendtsen.
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Punkt 4. Godkendelse af referat: Godkendt.
Punkt 5. Nyt fra driften:
a. Opfølgning fra beboermødet: De nye regler for udlejning af
beboerlokaler er trådt i kraft. Allerede indgåede lejeaftaler sker efter de
gamle regler. Nyudlejning sker efter de nye regler.
b. Opfølgning af igangværende sager: Boje og Sesse er stoppet med at
vaske trapper. Ken undersøger priser og får et firma til at overtage
trappevasken.
Ken oplyste, at beløbet på konto 115110 var for maling af kældertrapper
og konto 115260 var maling af kælderdøre.
c. Spørgsmål til driften: Der er henstillet en del møbler i rummet til
havemøbler. Der vil senere blive sendt meddelelse ud om oprydning i
rummene. Hækkene, der er fjernet i gård 3 og gård 4, er en del af
plante/plejeplanen. Parasol til gård 3, bestyrelsen har tidligere besluttet, at
gårdene selv må afholde udgiften til parasoller, er man ikke enig, må man
stille forslag til beboermødet. Der vil blive malet sokler ud for
portgennemgangene hurtigst mul. Uddelere af ”Vestegnen” har fået en
app, så de uhindret kan komme ind i opgangene. Det skulle kun være
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muligt for kommunens plejepersonale at benytte denne. Steen undersøger
sagen. Affaldsbøtter til gård 2 og 6 kommer.
Ken oplyste, at vi skal have nye fjernaflæste varmemålere. Vandmålere
vil blive udskiftet i forbindelse med renoveringen af badeværelserne.
Punkt 6. Evaluering af beboermødet: Der er udtrykt tilfredshed med
dirigenten.
Punkt 7. Udvalg: Der vil muligvis blive afholdt et julemarked.
Punkt 8. Næste møder: Mandag den 2/11-15
Mandag den 30/11-15
Dirigent
Jytte Jacobsen

Referent
Inger Bendtsen

