Humlehaven 2
6200 Aabenraa
Tlf. 7464 3600
Fax 7464 3632
post@boligsyd.dk
CVR. 14798617
Sydbank A/S:
7910-1751331

Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 1
Torsdag den 15. august kl 19

Mødested: Merianvænget 25

Deltagere: Christian Lorentzen, Ursula Ohlsen, Kaj Bertelsen, Anton Jakobsen, Bjarne Lauridsen
Tina Petersen
1. Dagsorden
Referat
Aktion
Nyt fra formanden
Der er snakket med gartner ang.
Beslutning er at
beplantning rionet Merianvænget.
holde sig til
Forslag græs op til 20 cm fra rionet
oprindelig plan
om at efeu
plantes så den
med tiden kan
dække jorden og
dermed gøre
området så
vedligeholdelsfrit
som muligt
2. Boligsyd skilte:
Der mangler Boligsyd skilte på
Tina sender mail
Navneskilte ved dør de steder
Tværvejen, Sdr. Skovvej og Kirkevej.
til adm. om dette
der er sat holder op til dette,
Flere steder mangler der navneskilte
samt ved postkasser i
etagebyggerier

3.

Annoncering ang. udlejning af
festlokale og gæstebolig

4.

Nørrehaven asfalt.

5.

Skilt og beplantning ved område
til skraldespande.

Peder Damgaard er kontaktet om det
økonomisk er en ide at annoncere i
ugeblad eller opslag i Brugsen.
P. D orienterer om risiko for at udleje
til personer uden tilknytning til
Boligsyd, hvilket vil kunne
vanskeliggøre evt. tilbagebetaling af
ødelagt indbo.
Der er kommet ny asfaltering på
Nørrehaven.
Der er dog enkelte steder hvor vandet
samler sig, bl.a. i carport
Der er ved beboermøde aftalt, at der
skal plantes hæk om hegnet, samt
sættes skilt op, så beboere er
opmærksomme på at fjerne deres
skraldespand efter tømning.

Beslutning er
derfor at vi, som
hidtil, ikke
annoncerer andre
steder end på
hjemmesiden

Asfalt firma ser
på det i
september
Mail til adm.
med ønske om
skilt med tekst:
Skraldespand
bedes fjernet

efter tømning.

6

Havecontainer Ternevænget

Der bliver desværre smidt andet end
haveaffald i container. Derfor vil der
komme lås på.
Har man ikke mulighed for at bringe sit
haveaffald til Kobro, kan man låne
nøgle ved Ursula fra bestyrelsen, eller
få vicevært til at åbne container når de
alligevel er tæt på.
Der er fra kommunen klaget over, at
der bliver smidt haveaffald i læbæltet.

7

Kirkevej læbælte

8

Sommerfester eller andre fælles
arrangementer

Bestyrelsen vil slå et slag for
arrangementer der styrker fællesskabet

9

Vinduesvask festlokale

Vinduer og ruder i indgangsparti
trænger til regelmæssig vask

Der sendes folder
ud til afdelingen.

Klagen bliver
sendt til beboere
på Kirkevej,
sammen med
andre
oplysninger
Bestyrelsen
sender ideer til
tovholder
Bestyrelsen
ønsker vask hver
2. måned. Mail
sendes til adm.

10 Eventuelt.

Side 2

LUKKET DEL

Dagsorden
1. Beboerklagesager.

2. Ind og udflytninger
(her sættes referatet hvis der er
navne på dem der er flyttet ind og

Referat

Aktion

ud. Antal osv. kan uden
problemer ligge under åbent
punkt).

3.

