Banehegnet, den 12. februar 2016

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 8. februar 2016
Deltagere: Lena Toftlund, Helen Østergaard, Torben Wolff, Tage Westergaard,
Marianne Albrecht og Inger Bendtsen. Afbud: Jytte Jacobsen.
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen, Ken Bruzelius Larsen.
Fra Bo-Vest: Sofie Clemmensen
Punkt 1. Valg af dirigent: Lena Toftlund.
Punkt 2. Valg af referent: Inger Bendtsen.
Punkt 3. Status på badeværelser: Plancher og andet materiale i forbindelse med
renovering af badeværerelser blev gennemgået og rettet til.
Punkt 4. Godkendelse af dagorden: Godkendt.
Punkt 5. Godkendelse af referat: Godkendt.
Punkt 6. Beboermøde: Ændringer i regnskabet gennemgået. Steen undersøger
antennebidraget nærmere. Da der er stort underskud på vaskeriregnskabet, blev en
forhøjelse af vaskepriser diskuteret, så regnskabet kan komme mere i balance. Helen
deler indkaldelser til beboermødet ud.
Punkt 7.
a) Nyt fra driften: Der var en beboerhenvendelse vedrørende et hegn, der er for højt.
Det vil blive taget op i forbindelse med markvandringen til foråret.
MAN SKAL HUSKE AT HENVENDE SIG PÅ KONTORET, INDEN MAN
PÅBEGYNDER ÆNDRINGER ELLER FORNYELSE AF HEGN OMKRING
HAVERNE.
Oprydning i kældre er påbegyndt. Rullen er ikke med i det nye reservationssystem.
Der er fællet 3 træer i lunden og 4 træer langs parkeringspladsen. Der bliver
genplantet til efteråret.
b) Spørgsmål til driften: Ved reservation af flere vaskemaskiner er det besværligt, at
man kun kan bestille én maskine ad gangen. Ken undersøger om det kan ændres.
Steen undersøger, hvordan lønnen til vores elev fordeles mellem afdelingerne. Der
må ikke lægges ting og sager oven på containerne i affaldsøerne. Hvad man mener
kan genbruges skal lægges i containergården.

2.
Under Kens fravær vil Steen være i Banehegnet hver torsdag kl. 9,30, og ellers hvis
der er behov for det. Dennis Roes fra Solhusene vil foretage syn af lejligheder i
forbindelse med fraflytninger. Ken forventes at være tilbage igen om ca. 2 måneder.
8.Udvalg
Der blev solgt 24 billetter til fastelavnsarrangementet.
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