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Banehegnet 7. april 2016

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2016
Deltagere: Lena Toftlund. Helen Østergaard, Jytte Rasmussen, Marianne
Albrecht, Tage Westergaard, Torben Wolff, Inger Bendtsen
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen.

Punkt 1. Valg af d irigent: Tage Westergaard.
Punkt 2. Valg af referent: Inger Bendtsen
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Punkt 5, Konstituering af bestyrelse
rykkes til efter ”næste møde”. Under ”Nyt fra driften” tilføjes: Opfølgning af
beboermødet den 14/3.
Punkt 4. Godkendelse af referater: Godkendt.
Punkt 5. Bemanding af Banehegnet: Der ansættes snarest en midlertidig
vikar. Mandag og onsdag vil Steen Bolbroe Jørgensen passe kontortiden,
enkelte dage er Steen optaget andetsteds, så vil Kim/Dorthe tage. Disse
dage vil Steen være i Banehegnet torsdag som hidtil.
Hjemmeside: www.va-banehegnet.dk
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Da Dorthe og Kim for tiden arbejdsmæssigt er hængt op,
beder vi jer om at give dem arbejdsro og henvende jer på
kontoret i kontortiden, hvis I har spørgsmål eller problemer.
Det er også muligt at kontakte personalet pr mail, eller med
en skriftlig besked gennem brevsprækken.
Punkt 6. Status på badeværelser. Der skal være syn på de 2
prøvebadeværelser inden den 22/5. Bestyrelsen vil i maj/juni holde møde
med Sofie om badeværelserne.
Punkt 7. Nyt fra driften:
a. Opfølgning af beboermødet 14/3-16. Antenneregnskab diskuteret. Steen
rykker Bekey for en ny kontrakt. Træet i gård 4 beskæres yderligere.
Marianne og Jytte ser på nyt inventar til beboer- lokalet.
b. Opfølgning af igangværende sager. Agenda-centret rykker for plan for
affaldssortering. Det skulle være i orden, men Steen undersøger.
c. Spørgsmål til driften. Oprydning af kælderrum er tilsyneladende ikke
afsluttet. Steen undersøger. Bænken ved det lille beboerlokale er ikke
repareret, bliver iværksat.
De nye vandhaner i gårdene bliver iværksat nu, så de er klar, til
forårsbeplantningen.
Plan for beplantning af arealet ud for Blokland sendes pr. mail til
afdelingsbestyrelsen for kommentarer og godkendelse, så arealet kan
beplantes i løbet af foråret. Steen rykker Bo-Vest for fremtidssikringsplan
for Banehegnet.
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Steen undersøger hvornår vi beboere selv kan følge med i vort
varmeforbrug via computeren. Fodhegn rundt om ”skoven” ved affaldsøen
ud for nr. 33 oprettes. Det blev beskadiget i forbindelse med træfældning.
Affaldskurve, maling af støttemur og sokkel, opførelse af materialegård ved

siden af tørrepladsen iværksættes.

8. Næste møde: afholdes den 2/5-16. Vi starter med gårdvandring kl. 16 og
slutter af med bestyrelsesmøde.
9. Udvalg. Festudvalget er begyndt planlægning af skovturen. Det
undersøges, om der er stemning for et loppemarked.

10. Konstituering af bestyrelse: Bestyrelsen fortsætter med de samme
poster. Med Lena som formand.

Gårdudvalgene skal være opmærksomme på, at ønsker fra gårdene
skal være afleveret på kontoret senest den 30. april.

Dirigent
Tage Westergaard

Referent
Inger Bendtsen
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