Banehegnet den 13.januar 2017

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. januar 2017
Delttagere: Lena Toftlund, Helen Østergaard. Marianne Albrecht, Jytte Jacobsen,
Tage Westergaard, Torben Wolff, Inger Bendtsen
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen, Ken Bruzelius Larsen
l. Valg af dirigent: Lena Toftlund
2. Valg af referent: Inger Bendtsen
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Godkendelse af referat: Godkendt
5. Nyt fra driften:
a) Aktivitetsliste: Kælderrum er gennemgået og der udsendes meddelelse om ting og
sager, der skal fjernes.
Møbler og gardiner til det store beboerlokale er bestilt, vi venter på levering.
Gamle borde og stole sættes ud, så interesserede kan afhente, hvad de ønsker at
overtage. Meddelelse udsendes når det bliver aktuelt.
Buske langs husmur ud for nr. 13 – 15 og ud for nr. 29 -31 er plantet.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 23/1 med husordenen som eneste punkt. Helen og
Ken ser på vedligeholdelsesreglementet.
Vaskepladsen til vask af driftens maskinpark er ved at være klar.
Fældning af de 2 træer i gård 2 bliver behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet i
marts måned, så vi må vente på deres afgørelse.
Vi venter på svar fra Regionen vedrørende redningsvej til nr. 2 og 24.
Ken arbejder videre med låg til rullecontainere.
b) Opfølgning af igangværende sager: Bo-Vest har lavet en trivselsmåling blandt
ejendomsfunktionærerne, og der var blandt Banehegnets ejendomsfunktionærer stor
tilfredshed.
Der blev omdelt en skønsmæssig arbejdsplan for ejendomsfunktionærerne, som
diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
VEND!

2.
c. Spørgsmål til driften: Der opsættes skilte om hjertestarter i opgangene.
Det er et problem, at hjemmehjælpere afleverer papaffald i affaldsøerne, men de har
ikke nøgle til cantainergården, hvor papaffald skal afleveres. Steen kontakter
kommunen for at få en løsning.
Agendacenteret har kontrolleret affaldsbeholdere i 35 boligområder og sat små
smileys på de beholdere, hvor sorteringen var flot. Kommentaren til Banehegnet var:
”Hold da op hvor er I gode til at sortere”
6. Udvalg.
Fastelavnsudvalget er så småt begyndt på forberedelserne.
Der blev bevilget 500 kr. til torsdagsklubben.
7. Næste møde afholdes den 6. februar 2017.
Regnskabsbeboermøde afholdes den 22.marts 2017
Dirigent
Lena Toftlund

Referent
Inger Bendtsen

