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Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 1
Mandag den 9. december 2019 - kl 14.30

Mødested: Merianvænget 25

Deltagere: Christian Lorentzen, Ursula Ohlsen, Kaj Bertelsen, Anton Jakobsen, Bjarne Lauridsen
Tina Petersen, Peder Damgaard
1. Dagsorden
Referat
Aktion
Nyt fra formanden.
Der er plantet efeu ved rionet
Merianvænget. Der er plantet
hækplanter ved skraldespandsområdet
Sdr. Skovvej.
2. Boligsyd skilte.
Der er sat skilte op i de resterende
Der sættes lille
områder.
lavt skilt op ved
Skiltet ved Sdr. Skovvej er svært at se
indkørsel i
på baggrunden ved skuret.
stedet.

3. Udlejning festlokale og
gæstebolig.

Da puder og rullemadrasser trængte til
udskiftning, er der ved jysk indkøbt 4
puder og 3 rullemadrasser. Kvittering
afleveret på kontoret.
I festlokale er der forsvundet knivblok
med knive og saks.
Der er hængt inventarliste op og sat
labels på hylder mm. med angivelse af
antal, det gør det nemmere at lave
optælling, når tingene har faste pladser.
Der er indkøbt knive, sakse,
bordskånere i Brugsen samt flere skåle
i genbrug
Der bliver nu vasket vinduer i
fælleslokale og gæstebolig hver 3.
måned.

Vi evaluerer om
et år, om det
skal sættes op
til hver 2.
måned

4. Nørrehaven asfalt.

5. Sommerfester eller andre fælles
arrangementer.

6

Skraldespande Sdr. Skovvej.

Da der er steder, hvor vandet samler sig
på p-plads og i carporte, udbedrer asfalt
firma dette i foråret
Forslag:
Evt. studietur i andre afdelinger.
Brug af fælleslokale.
Fællesspisning.

Er der kommet numre på ?
Der er stadig problemer med, at folk
ikke afhenter deres spande.

Der har efter mødet været sat
affaldssæk ved området.

7

Navneskilte.

8

Diverse opfølgninger:
Køkkenudskiftning på
Ternevænget ungdomsboliger.

Der er stadig et problem med gamle
skilte, når ny lejer er flyttet ind.

Der blev
besluttet at
arrangere
fællesspisning i
festlokalet.
Nærmere
oplysninger
følger på
invitation

CL og TP går
en ny runde og
følger op på,
hvilke numre
der mangler og
giver Arwos
besked.
Der sendes i
uge 51 sms ud
til beboerne på
Sdr. Skovvej
om, at har de
mere affald end
der kan være i
spanden, skal
de købe
mærkater ved
Arwos og sætte
dem på.
PD tager sig af
dette.

Køkkenskabe
ungdomsboliger
skiftes løbende
ved fraflytning.

Når der har været skade på et
køkkenskab, så skiftes det
pågældende skab og ikke de
andre, ofte gamle, skabe.

PD. Holdning er, at ved nysyn, at skabe
skal være ens. Ligesom døre i samme
rum skal være ens. Det ser ikke godt ud
med flere træsorter.

Træværk Sdr. Skovvej. Hvornår
er der planlagt at male træværk
på vinduer/døre.

TP følger op på
det.

På Ternevænget i den gamle
afdeling er der problemer med
fugninger, både mellem mursten
og fuger om vinduer. Der er
revner i fuger ved vinduer og
flere steder er fuger mellem
mursten løse/knækket.
Specielt ved vinduer i nr. 105 er
det et problem og fuger i gavl
ved nr. 123.
Mht. rygninger i denne afdeling
er jeg lidt i tvivl om, hvad vi
nåede frem til. Skal de
repareres? Mange steder
mangler understrygningen.

PD følger op på
det

Næste møde dato og emner.
Eventuelt.

A.J siger at vimpel trænger til
udskiftning.

TP bestiller ny.
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