INFO

Afd. 13 Skolebakken

Afdelings bestyrelsesmøde.
Dagsorden:

Referat:

4. februar 2016
X

Mandag d. 18.01.2016 kl. 18.00
Sted: ”Fælleshuset” Hiort Lorenzens Vej 50a
Deltagere: NVA, CK, BNH, LB, SEL, IH, HB
Punkt
1

2

3

4

Dagsorden
Velkomst og info fra formanden

Trappevask og vaskeriet igen, igen ...
Trapperne og vaskekældrene, rengøringen er
stadig mangelfuld.
Forbindelsen til e-booking ryger af og til, hvad
er der galt?
Emhætter
Mange beboere beretter at emhætter ikke
virker tilfredsstillende. Er de efterhånden så
gamle at de burde udskiftes kollektivt.
(Skal godkendes på afdelingsmødet)
Generalforsamlingen
Hvem kommer?

5

Fælles best. møde med afd. 15 sidst i februar
Husk kalender!

6

Forslag til næste dagsorden

7

Torsdagscafe.
Hvem kan hvornår?
Husk kalender!

8
9

Indkomne forslag
Evt:

10

Fastsættelse af næste møde

Dagsorden: Niels V. Andersen

Referat
Markvandring den 17 februar kl. 16.00.
Torsdags cafe aflyst den 25 februar p.g.a
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen syntes at det var en god ide at vores
serviceleder stikprøve vis kontrollerede
rengøringen, mens de stadig er til stede.
John vil du kigge på det og rette henvendelse til ebooking?
Bestyrelsen syntes det er en god ide, vi tager den
op på markvandringen og snakker med Lars
Hundevadt. (Affaldssystem).

Bestyrelsens medlemmer der ønsker at deltage
tilmelder sig hos Gitte/Jonna
Onsdag d. 24.02.16, mandag d. 07.03.16, mandag
d. 14.03.16 - Niels snakker med Jette.
Servicefolkenes redskabsskur, trænger til en kærlig
hånd.
Det grønne sjak ser på muligheden med
enebærbusken, mandag den 08.02.16 hos Svend
Erik. Afdelingsmødet er vi klar? Gamle cykler.
21.01.16 Linda og fru Hansen
28.01.16 Holger og Niels
04.02.16 Irene og Svend Erik
11.02.16 Linda og fru Hansen
18.02.16 Holger og Svend Erik
intet
Udvendige kælder nedgange og kældergange skal
holdes rene med jævne mellemrum. Når
servicefolkene går deres daglige runde, bedes de
huske ovennævnte.
Mandag d. 22.02.16

Referat: Bianca N. Hansen

Nærværende information er udsendt af afdelingsbestyrelsen som alene er ansvarlig for indholdets korrekthed
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INFO

Afd. 13 Skolebakken

Godkendt af Formanden

Bestyrelsen:
Niels V. Andersen (NVA) - Christina Kloster (CK) - Bianca N. Hansen (BNH) - Linda Berndt (LB) - Svend Erik Larsen (SEL)
Suppleanter: 1. Irene Hansen (IH) 2. Holger Bønneland (HB)

Nærværende information er udsendt af afdelingsbestyrelsen som alene er ansvarlig for indholdets korrekthed
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