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Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 1
Søndag, den 12.5.2019, kl. 16.00

Mødested: Merianvænget 25

Deltagere: Anton Jakobsen, Ursula Ohlsen, Bjarne Lauridsen, Christian Lorentzen, Kaj Bertelsen,
Tina Petersen

1

Dagsorden
Skilte

Referat
Der mangler Boligsyd skilte på Sdr.
Skovvej og Tværvejen.

2.

Hegn Merianvænget

Forslag om udskiftning af hæk til
rionet er nu udført.
Bestyrelsen snakkede om, hvad der
skulle plantes udover efeu.

3.

Døre/vinduer Sønderskovvej

Udskiftningen er påbegyndt.

4.

Festlokale/gæstebolig

Annoncering:
Bestyrelsen snakkede om evt.
annoncering af udlejning af festlokale
og gæstebolig, for at sikre fremtidig
udlejning.

Aktion
Tina kontakter
administrationen
for at få sat dem
op. Ved
markvandring ser
vi på, om der evt.
skal mere end 1
skilt op på
områder med flere
indgangsveje.
Jan Thomsen
fortæller, at på det
bredeste stykke
såes der græs og
ellers er det efeu i
3 rækker der
plantes.

Tina mailer til
administrationen
ang. regler for
anden annoncering
end hjemmeside.

5.

Asfalt Nørrehaven

Der er planlagt at det sættes i gang
maj/juni.

De store huller er
lappet, resten
mangler.

6

Ungdomsboliger Ternevænget
skabe/køkken

Bestyrelsen vil følge op på, hvornår
der planlægges at skifte skabe.

Tina sender mail
til adm.

7

Sommerfest

Tina sender folder
rundt med forslag
til, hvad og
hvordan man kan
arrangere et
fællesarrangement.

8

Hegn Dravengvej

Bestyrelsen har snakket om mulighed
for at afholde sommerfest.
Da bebyggelserne i afdelinger ligger
så spredt, er en fælles fest ikke en
mulighed.
På Nørrehaven holder de hvert år en
sommerfest.
Vi vil undersøge interessen for at
holde noget de enkelte steder.
Der skal oprettes festudvalg alle
steder og bestyrelsen vil være
behjælpelig med at starte det op.
Bestyrelsen følger op på dette i
forbindelse med markvandring.

9

Flagopbevaring

Vi vil undersøge om beboere gør brug
af flag de forskelige steder, og om
ordning med opbevaring i rør fungerer
efter hensigten.

Bestyrelsen hører
sig for de
forskellige steder
og arbejder videre
med det ved næste
møde.

10 Rengøring festlokale 2 x årligt,
hvornår?

Det er tid til halvårlig hovedrengøring
af festlokale.

Bestyrelsen mødes
3/6.

11 Syn af boliger

Bestyrelsen deltager fremover ikke
ved fraflytningssyn, men vil danne sig
overblik over afdelingens tilstand.

Bestyrelsen vil
snakke med
teknisk personale,
som foretager syn,
evt. invitere med
til et
bestyrelsesmøde.

Ved afdelingsmøde blev der snakket
om skilt ved pladsen, hvor spandene
står med tekst: Hent venligt din spand
umiddelbart efter tømning.
Yderligere blev der foreslået at sætte
hæk omkring pladsen.
Har adm. sendt breve ud for at høre om
interesse for at opføre carporte

Tina mailer til
adm. ang. dette.

12 Skraldespand Sønderskovvej

13 Carporte Nørrehaven

Beplantning om terrasse
Nørrehaven

Tina kontakter
adm.
Ved
markvandring
følges der op på
hegn/beplantning.

14 Kritikpunkter ved indflytning

Navneskilte: Ofte bliver navneskilte på
mur ikke udskiftet ved flytning.
Skraldespande er nogle gange fulde,
når ny beboer flytter ind. Bruger
håndværker ved renovering
skraldespandene?

Tina sender mail
til adm. med
punkterne - også
om der er nye
procedurer mht.
navneskilte.

15 Brandvej Nørrehaven

Græsstykke mellem Nørrehaven og
Vænget er formentlig en brandvej. Der
er efterspurgt om kommunen skal
markere dette med et skilt.

Anton følger op
på dette.

