Banehegnet den 15. februar 2018

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. februar 2018
Deltagere: Lena Toftlund, Helen Østergaard, Marianne Albrecht, Jytte
Jacobsen, Tage Westergaard, Torben Wolff, Inger Bendtsen
Fra driften: Carsten Schou, Ken Bruzelius Larsen
1. Valg af dirigent: Lena Toftlund
2. Valg af referent: Tage Westergaard
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Ekstra ordinært beboermøde
Kort gennemgang og aftaler for mødet
5. Nyt fra driften.
Affaldsøer:
Affaldssorteringen halter en del i Banehegnet.
Husk at sortere rigtigt og aflevere affaldet i de rigtige containere.
MØBLER, PAP MM SKAL AFLEVERES I CONTAINERGÅRDEN, se det
udsendte materiale vedrørende affaldssortering. Stram op.
Affaldsøerne renses udvendig.
Vaskeriet:
Det bliver sat en radiator mere op i vaskeriet, for at forsøge at få bugt med
emmen.
Der er opsat knagerækker, hylde og kurve til glemt tøj og ugeblade. Mere
følger.
Kælderdøre:
Alle kælderdøre er gennemgået af snedker.
Låsecylindre vil blive fjernet efterhånden som håndværkerne (badeværelser)
har afsluttet deres arbejde.
Skiltning:
De nye oversigtstavler som står ved indkørslen til Banehegnet og ved trappen
op fra banen og de små skilte på gavlene, er sat i produktion. Opsættes når
de leveres.
Rengøring af trapper:

Rengøring af trappeopgangene er mangelfuld.
Carsten og Ken Aftaler et møde med rengøringsfirmaet.
Der er bevilget kr. 10.000 til Ældreklubben og kr. 1.000 til OnsdagsklubbenSyklubben til en kaffemaskine.
Driften gennemgår indkøbsaftalerne for at danne sig et overblik over, hvor der
yderligere er mulighed for at afdelingen kan få mere for pengene.
Carsten gennemgår budgettet. Ajourfører at underkonti kommer til at figurere
med det rette beløb i budgettet.
6. Udvalg:
Klubber. Vi har flere klubber i Banehegnet, men det er for en del beboere
uklart, hvad klubberne laver og hvem der er kontaktperson.
Vi har følgende klubber:
Onsdagsklubben-Syklubben, Torsdagsklubben, Ældreklubben, Hobbyrum,
Kondiklubben og Cykelværkstedet.
Hver klub bedes skrive en information til Beboerinformationshæftet.
Informationen skal beskrive:
1 Hvad er klubbens formål.
2. Hvem der er Kontaktperson.
Afleveres til Bestyrelsen, Ejendomskontoret, inden Regnskabsmødet d. 21.
marts.
7. Næste møde: tirsdag d. 6. marts 2018.
Dirigent
Lena Toftlunde

Referent
Tage Westergaard

