Humlehaven 2, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

post@boligsyd.dk

www.boligsyd.dk

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd.
Søndag den 30. september 2018 - kl. 09:00
Mødested: Hos Nick
Tilstede: Hans, Erling og Nick
Afbud:

1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat.

3.

Indkommen post:

Referat

Aktion
OK



Intet referat. Første møde med ny
bestyrelse.



Erling har modtaget login til
Dalbo.



Nick har fået svar fra Peder
Damgaard vedrørende vores
konstituering. Den er godkendt.

_________________________________
Løbende sager:



Hjertestarter. Vi afventer
indkaldelse til kursus fra
Trygfonden.



Dørtelefoner. Hvornår er de
færdigbetalt. Nick mailer
spørgsmål til Peder Damgaard fra
Boligsyd.

Mail sendt.



Affaldscontainere. Nick mailer
spørgsmål vedr. vask og rensning
og interval af dette til Peder
Damgaard.

Mail sendt.



Grønne områder. Hæk mod nabo
på Egevej mangler stadig og
stubfræsning er stadig ikke udført
i forbindelse med træfældning.
Hvornår bliver det sat i gang.
Nick mailer spørgsmål til Peder
Damgaard fra Boligsyd.

Mail sendt.
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Grønne områder. Udskiftning/
rep. af klatretårn, gynger og
fodboldnet. Afdelingen har fået
50,000 kr. af BoligSyd til
formålet.



Fraflytning: Bestyrelsen har
tidligere talt om, at kælderrum
også skal tjekkes ved
fraflytningssyn ligesom
lejligheden bliver det. Vi vil
arbejde på det bliver en fast
procedure, så den nye lejer ikke
står med et fyldt kælderrum. Som
det er nu, er det vores
ejendomsfunktionær der står for
arbejdet og afd. 54 der står med
udgiften. Hvis kælderrum tjekkes
ved fraflytningssyn, kan
regningen sendes til fraflytter. Vi
vil prøve at få Boligsyd med på
ideen.



Kælder toiletter. Der mangler
stadig noget til at tørre hænder
med i de 2 toiletter, der er i
afdelingens kældre.

_________________________________
Nye sager:



De røde og gule blokke var under
Padborg Boligforening (Padbo) 2
forskellige afdelinger og der er
derfor stadig forskellige regler
omkring, hvem der står for visse
udgifter. Det gælder især
køle/fryseskabe. I de gule blokke
er det BoligSyd, der står for
denne udgift mens det i de røde,
er beboeren. Bestyrelsen vil
arbejde for, at disse regler bliver
gjort ens. Forespørgsel sendes til
BoligSyd om, hvordan dette bedst
opnås.
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4.

Kommende mødedatoer

5.

Evt.

www.boligsyd.dk



Hus og havereglement.
Bestyrelsen vil reviderer det
nuværende og udarbejde et nyt og
mere tidssvarende og derefter
sende det til afstemning på næste Rekv. sendt.
beboermøde.



Der problemer med varmen. Selv
efter 1 time på max bliver
varmeapparatet kun lunkent
varmt. Rekv. sendes til Boligsyd.

28/10-2018 kl. 9:00


Hvornår er det vores
ejendomsfunktionær Christians
25 års jubilæum. Forespørgsel
sendes til Boligsyd.



Bestyrelses ønsker at få udleveret
nøgler, så vi bedre kan holde øje
med/kontrollerer afdelingens
opgange, kældre og fællesrum.
Forespørgsel sendes til BoligSyd.

Mail sendt.

Mail sendt.

