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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 54
Lørdag, den 23. juni 2018 - kl. 9:00
Mødested: Hos Nick
Tilstede: Hans og Nick
Afbud: Christian

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra den
27. maj 2018

3.

Indkommen post:

Referat

Aktion
Godkendt
Godkendt



Nick har fået svar fra
Trygfonden vedr. hjertestarteren.
Afd. 54 har fået en bevilliget.
Peder Damgaard fra BoligSyd
har sagt ok for, at de dækker
udgifterne opsætning og
forsikring mod tyveri, brand og
vandskade. Nick har desuden
modtaget besked fra Trygfonden
om, at der skal være
brugergruppe på 6 personer, der
skal uddannes i brugen af
hjertestarteren. Nick bliver
kontaktet af instruktøren
omkring dato. Dette vil ske
omkring september. Hvis mere
end 6 melder sig, kan der søges
om endnu et kursus. Bestyrelsen
har foreslået at hjertestarteren
kommer til, at sidde på gavlen
Egevej 1-5 eller Egevej 2-6.



Bestyrelsen har modtaget et
vederlag fra Boligsyd. Disse vil
blive brugt på mad og drikke i
forbindelse med bestyrelsens
arbejde.



Defekt container/affaldsbeholder
er blevet udskiftet.

Løbende sager:
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Udendørsarealer: Defekte
legesager og gammel sandkasse
er blevet fjernet. 2 nye gynger er
blevet leveret til BoligSyd og vi
venter nu på, at de bliver sat op.
Næste projekt er fjernelse af
træer ved Dammen 1-5. I
forbindelse med dette arbejde vil
parkeringspladserne på Dammen
ud mod Kontorsyd være
afspærret. Arbejdet vil begynde
lørdag d. 21/7-18 kl. 9,00.
Arbejdet vil blive afsluttet med
lidt grillpølser, brød og
sodavand. Bestyrelsen står for
udgifterne til dette.



Batterikasserne er blevet tømt.



Kælder Egevej 2-6: Der er stadig
rum i kælderen, der ikke er
blevet tømt for gammelt
skrammel. Barnevognsrummet
bruges stadig kun af få beboere,
mens andre har fået lov til, at
bruge skaktrummene ved
opgangene. Dette er
specialaftaler lavet mellem
beboerne og Christian
ejendomsfunktionær. Dette
finder afdelingens bestyrelse
uacceptabelt. Hvorfor skal der
være forskel på beboerne.
Derudover er disse rum ikke
godkendt til opbevaring.
Bestyrelsen tager sagen op med
BoligSyd.



Bil uden plader fjernet / har fået
plader på.



Rude i indgangsdør Egevej 2
fikset.
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Kommende mødedatoer
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Defektskilte til vaskekældrene er
stadig ikke lagt ud. De ligger
stadig hos Christian ejendoms
funktionær.



Der er blevet konstateret
problemer med kloarken i
forbindelse med kraftige
regnskyl. De skal gennemgås og
renses. Formanden taler med den
ansvarlige i BoligSyd.

Næste bestyrelsesmøde vil være efter det
næste ordinære beboermøde i september.
Grunden til at der er så lang tid til næste
møde er, at et medlem har valgt, at træde
ud af bestyrelsen og der er ingen
suppleanter. Bestyrelsen er derfor blevet
tvangsopløst, da der kun er 2
medlemmer tilbage. Vi håber, at der til
næste beboermøde vil blive valgt en ny
bestyrelse. Vi fortsætter dog med, at
være primusmotorer på de projekter, vi
har sat i gang.
Denne tilføjelse er ikke en del af det
oprindelige referat, men udmeldelse og
tvangslukning kom inden renskrivning
af referat.

