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Afdelingsbestyrelsesmøde den 30.10.2012.
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Ad 1
Godkendt
Ad 2
Markvandring fandt sted mandag den 29.10.2012. Vejret var meget dårligt, men det blev
gennemført alligevel. Ved ungdomsboligerne på Hasselkær ligner det næsten en losseplads, der er
ingen af de unge mennesker, der rydder op, og der ligger en masse ragelse udenfor til gene for de
øvrige beboere i afdelingen. Hækken som adskiller ungdomsboligerne fra andre boliger, skal grave
op og en ny sættes ned. Desuden er der flere andre småprojekter, der skal laves i løbet af efterårforår.
Der blev også sagt, at renholdelse af parkeringspladser m.m. på Gråstenvej og Ellekær er meget
dårlig, Viseværten kommer sjældent og gør det for dårligt.
Der var også flere haver, som ikke bliver holdt i orden. Kunne det tænkes, at man laver en ordning,
så boligselskabet ordner have disse steder og kræver betaling for det?
Ad 3
Halvårsregnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ad 4
Der foreligger 2 skrivelser som ønskes behandlet på det kommende beboermøde. Det er vedrørende
ventilationsanlæggene på Ellekær og forhold vedr. afd. 10/31. Skrivelserne betragtes som forslag til
afdelingsmødet, så de kan færdigbehandles på dette. Afleveres til kontoret som dermed har tid til at
undersøge punkterne
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Ad 5
Skemaet ”opgavefordeling til beboermøde” blev krydset af, så man kan se hvem der udfører de
forskellige opgaver i forbindelse med mødet. Afleveres til kontoret.
Huskeliste til beboermøder er et godt redskab for bestyrelserne.
Ad 6
Det nye” Hus-og havereglement” gennemgås grundig af hver enkelt, som så kan komme med kritik
og forslag til rettelse på næste afdelingsbestyrelsesmøde.

Ad 7
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 9. januar 2013 kl. 19.00 hos Karin
Ad 8
Intet
Ref.
Henry

