Banehegnet den 10. juni 2016

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 6. juni 2016
Deltagere: Lena Toftlund, Jytte Jacobsen, Marianne Albrecht, Tage Westergaard, Torben Wolff,
Inger Bendtsen. Afbud: Helen Østergaard
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen, Ken Bruzelius Larsen
Punkt 1, Valg af dirigent: Tage Westergaard
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) Budgetkontrol gennemgået og godkendt.
b) De gårde, der har bedt om barjordsbede skal selv holde dem ellers kontaktes gårdudvalget,
og de sløjfes.
Opfølgning af igangværende sager: Sætningsrevner i sokler er ikke færdig, de males alle, når det er
tørt. Pladsen ud for nr. 2 er soigneret.
Ken arbejder videre med vaskepladsen til biler og maskiner.
Buske langs husmur ud for nr. 13-15 og 29-31 plantes til efteråret.
Haver: Tage og Torben laver oplæg til mål på plankeværk, som fremlægges på næste beboermøde.
Banehegnet har ikke betalt noget til eleven.
Der er givet dispensation, så vi ikke skal have papcontainere i vore affaldsøer, men kan bibeholde
containeren i containergården. Der skal fremover være bemanding i forbindelse med aflevering af
farligt affald, der arbejdes videre med en løsning.
Døre til kælderrum er sikret.
Vandhaner i gårdene er udført.
Nyt træ er plantet i gård 4.
Maling af gelænder ved gård 56 og 58 er udført.
Kommunen har lovet at se på hegnet ud for nr. 4.
Ken undersøger om vi kan låne en elev fra Haunstofte til maling af støttemure og sokler.
Hjemmehjælpen har nu adgang til alle affaldsøer.
Indkøb til gårdene, der mangler 2 stole til gård 3 og pladen over pergolaen i gård 6
c) Spørgsmål til driften. Flere har svært ved reservationssystemet i vaskeriet, men det er ikke muligt
at ændre. Reservationssystemet ændres, så man kun kan bestille 3 maskiner til en vasketur.
Punkt 6. Kriterier for udlejning af lejligheder: Udgår.
Punkt 7. Udvalg: Der afholdes Sct Hans aftens arrangement. Sommerudflugten bliver den 30/8.
Beboerlokalet: Udvalget havde brochurer med forslag til inventar.
Punkt 8. Næste møde afholdes mandag den 8/8.
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