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Afdelingsbestyrelsesmøde.
Onsdag den 12.8.2020, kl. 18.00 - Mødested: Festlokalet Tinglevhus
Deltagere: Anton Jacobsen, Ursula Ohlsen, Kaj Bertelsen, Christian Lorentzen, Bjarne Lauridsen,
Tina Petersen
Dagsorden
1. Flag og vimpler.

Referat
Ved sidste møde blev der besluttet
at udskifte alle vimpler 1 x årligt og
flag efter behov.
Gartner mangler mål på
flagstænger.

2. Repræsentantskabsmøde 26.8.
2020.

Da vi har 7 pladser til mødet,
manglede vi 1.

3. Problemer med ugeblade.

På Centerpladsen er der tit
problemer med, at bladomdeler
lægger aviser ovenpå postkassen
hvis den er fuld. Tit fordi lejemål er
tomt.
I festlokalet har vi malerier, udlånt
af lokal beboere på Tværvejen.
Vi har i bestyrelsen snakket om,
muligheden for at lave en
vandrende udstilling med flere
lokale kunstnere, som på skift kan
have deres billeder udstillet.
Det er vigtigt at de bliver hængt op
i skinnerne der er beregnet til det,
så vi ikke får huller i væggene.
Vi vil lave et system, så der er en
sammenhæng mellem størrelse og
så de alle flugter.

4. Malerier i festlokalet.

Aktion
De måles når sidste
indkaldelse til
beboermøde deles ud.
Samtidig tjekkes hvor
beholdere mangler at
få lavet ventilation.
Bestyrelsen tjekker
flagene i løbet af året,
da der dannes
kondensvand.
Beboer på Tværvejen
er blevet spurgt og har
takket ja.
Fælles kørsel fra
Ternevænget.
TP har kontaktet
bladuddeler via mail,
og gjort opmærksom
på problemet.
Bestyrelsen arbejder
videre med dette
punkt.

5. P-plads Tværvejen.

Beboer på Tværvejen har undret sig TP kontakter kontor
over, at lille p-plads benyttes af
for at forhøre sig om
andre end BoligSyd.
evt. aftaler.

6

Drikkeglas festlokalet.

De drikkeglas der var i festlokalet,
var uens, ustabile og var for høje til
at stå godt i opvaskemaskinen.

7

Papirdispensere.

8

Flagstang Tværvejen.

Pizzeriaet som står for indkøb af
papir til dispenserne på toiletterne,
har spurgt, om vi evt. kunne
udskifte dispensere, så vi fik de
samme som de har.
Flere beboer på Tværvejen har
ønsket en flagstang.

9

Markvandring.

Diverse problemområder blev
skrevet ned.

Bestyrelsen har ud af
bestyrelseshonorar,
indkøbt 72 nye glas.
De andre glas er
afleveret i en
genbrugsbutik.
Bestyrelsen har
besluttet at beholde
dem, vi har.
TP meddeler dette til
pizzeriaet.
TP beder BH fra
kontor om at kontakte
KB mht. placering
Bestyrelsesmedlemmer
forelægger dem ved
markvandringen.

Referatet indsendes til kontoret som mail eller alm. post. Mailadresse: post@boligsyd.dk Kontoret
sørger herefter for offentliggørelse på hjemmesiden, af den åbne del, og den lukkede del opbevares.

