Banehegnet den 9. februar 2017

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2017
Deltagere: Lena Toftlund, Helen Østergaard, Marianne Albrecht, Jytte
Jacobsen, Tage Westergaard, Torben Wolff, Inger Bendtsen
Fra driften: Steen Bolbroe Jørgensen, Ken Bruzelius Larsen
1. Valg af dirigent: Jytte Jacobsen
2. Valg af referent: Inger Bendtsen
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Godkendelse af referat: Godkendt
5. Regnskabsbeboermøde:
Helen udarbejder forslag til beboernes brug af den ny vaskeplads.
Lena laver beretningen til beboermødet.
Ken og Helen færdiggør vedligeholdelsesreglementet.
Inger færdiggør husordenen.
6. Nyt fra driften:
a) Aktivitetslister: Cykler, der i forbindelse med oprydning i kældrene er
fjernet, de opbevares i et depot. Mangler du din cykel kan du henvende dig
på kontoret og konstatere, om den er sat i depot.
Der er stadig effekter i havemøbelrummet i gård 1, der ikke er fjernet. Ken
undersøger.
Opslaget til opgangene vedrørende hjertestarteren gennemgået og opsættes
snarest
b) Opfølgning af igangværende sager:
Der er sørget for dirigent og referent til beboermødet.
Inventar og gardiner har kostet kr. 70.227, så der er overskud på budgettet.
Steen kommer på næste bestyrelsesmøde med en opgørelse over, hvad den
fulde renovering har kostet.
Hjemmehjælpere har fået adgang til containergården
VEND!

2.
c) Spørgsmål til driften:
Steen laver til næste møde arbejdsplan over større arbejder der skal udføres.
Cylinder i lås til værkstedet er udskiftet, så hoveddørsnøglerne passer. Dette
ændres, så man kan bruge den gamle nøgle til værkstedet. Hvis nogen
ønsker adgang til værkstedet, kan man i lighed med tidligere få en nøgle på
kontoret mod et depositum på 50 kr.
Ansøgning om penge til udskiftning af inventar i gårdene skal være kontoret i
hænde inden den 1. maj
Der er stadig nogle der henstiller ting og sager i affaldsøerne som skal
afleveres i containergården. HUSK BRANDBART, MØBLER, PAP MM SKAL
AFLEVERES I CONTAINERGÅRDEN, se det udsendte materiale
vedrørende affaldssortering.
8. Næste møde: mandag den 6. marts 2017
Dirigent
Jytte Jacobsen

Referent
Inger Bendtsen

