Banehegnet den 10. november 2018

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. november 2018
Deltagere: Lena Toftlund, Torben Wolff, Jytte Jacobsen, Helen Østergaard,
Marianne Albrecht, Tage Westergaard, Inger Bendtsen
Fra driften: Carsten Schou
Den første del af mødet var sat af til møde med driftschef Simon Bødker
fra Bo-Vest, hvor vi behandlede emnet Effektiv Drift.
1. Valg af dirigent: Tage Westergaard
2. Valg af referent: Inger Bendtsen
3. Godkendelse af referat: godkendt
4. Nyt fra driften:
a) Aktivitetsliste:
Maling af trapper, barnevognsdøre og udhæng er sat i gang.
Maling af materialegård er udsat til 2020, da det forventes,
at kommunen vil stille krav om ændring af materialegården.
b) Opfølgning af igangværende sager:
Computeren til bestyrelsen er indkøbt.
Inden bestilling af nye tørretumblere, vil bestyrelsen nærmere
undersøge mulighederne for indkøb af nye maskiner.
Kvaliteten af trappevasken diskuteret.
Banehegnets økonomi ser pæn ud.
Ista har lavet registrering af boligerne med en fordelingsnøgle.
VEND!

2.
Da der stadig er uafklarede problemer i forbindelse med
varmeregnskabet for 2017, sender bestyrelsen et brev til VA’s
bestyrelse i håb om at få løst problemerne.
c) Spørgsmål til driften.
Vi forsøger at støjdæmpe porten i gård 2.
Der indkøbes et nyt tørrestativ til tørregården.
Nedtagning af trælofter ved fraflytning diskuteret. Carsten
undersøger reglerne nærmere til næste møde.
Carsten undersøger priser på projektor, til installering i det
store berboerlokale.
Referat af det ekstraordinære beboermøde er ikke delt ud til
de enkelte beboere, men kun opsat på opslagstavlerne. Referatet
vil blive udsendt.
Skilte i vaskeri, der står i vinduerne, vil blive opsat på væggen.
Det gamle foto af Banehegnet, der hang i vaskeriet inden renovering,
vil blive opsat igen.
Der står 2 køleskabe på vaskepladsen. De vil blive fjernet.
5. Udvalg: Intet nyt.
6. Næste møde tirsdag den 4/12-2018 kl. 13.30

Der er åbent for beboerhenvendelser mellem kl. 13-13.30
Ordstyrer
Tage Westergaard

Referent
Inger Bendtsen

