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Afd. 13
Afdelingsbestyrelsesmøde
tirsdag d. 14 april kl. 16.30 Mødested: Brunbjergparken 7

1. Dagsorden
Nyt fra formanden (formanden
fortæller om hvad der er sket
siden sidst)

Referat
Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde d.
17 februar 2015.

2. Opfølgning på referat fra den:

17 februar, at alle husker at tegne en
indbo forsikring, og at installere en
røgalarm.

3. Udlejningssituationen.

Løjt alle lejligheder er udlejet

4. Nyt fra kontoret

Ingen

5. Beboeraktiviteter

Ingen

6. Vedligeholdelsesprojekter i
afdelingen.

Alt bliver malet til sommer

7. Grundejerforening:

Der bliver sat skilte op, der viser til de
forskellige numre.
Vi får ikke nye LED lamper, det kunne
ikke svare sig.
Da hastigheden på Bodumvej er høj, har
Jan skrevet med kommunen, og de har
foreslået hvide stribe, som nu bliver
malet, men Jan arbejder videre, hvis det
ikke hjælper
Ønsker man flagning, og brandalarmer,
kan man henvende sig til Bjarne i nr. 3
Ang. klage over andre beboere i
afdelingen. Disse skal altid være
skriftlige og sendes til administrationen,
gerne med kopi til afdelingsbestyrelsen.
Administrationen vil derefter sende brev
til den pågældende beboer, som der
klages over.
I brevet vil det fremgå, hvad problemet

8. Evt.

Aktion

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.
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er, og hvad den pågældende beboer skal
foretage sig for, at undgå yderligere
klager. Der vil blive sendt kopi af brevet
til afdelingsbestyrelsen.
Ved gentagne klager over samme
problem, (ca. 3 klager) inden for rimelig
kort tid, kan administrationen vælge, at
sende klagen til prøvelse ved
beboerklagenævnet, som har sekretariat
på Rådhuset i Aabenraa.
9. Nyt møde:

Næste møde d. 8 september 2015
God sommer til alle beboere

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.

