INFO

Afd. 13 Skolebakken

Afdelings bestyrelsesmøde.
Dagsorden:

Referat:

27. februar 2016
x

Mandag d. 22.02.2016 kl. 18.00
Sted: ”Fælleshuset” Hiort Lorenzens Vej 50a
Deltagere: NVA, CK, BNH, LB, SEL, IH, HB
Punkt
1
2

Dagsorden
Velkomst og info fra formanden
Afdelingsmødet, forslag dagsorden og til
bestyrelsens beretning. (bilag sendt på mail)
Mandag den 25 april kl. 19.00

3

Evaluering af markvandring

4

Gamle cykler

5

Forslag til næste dagsorden

6

Torsdagscafe.
Hvem kan hvornår?
Husk kalender!

7

Indkomne forslag

8

Evt:

9

Fastsættelse af næste møde

Dagsorden: Niels V. Andersen

Referat
-Skal vi have udskiftning af badeværelsesmøbler
med på dagsordenen.
-Der kom mange gode forslag til beretningen.
Punktet fortsættes på næste møde …
-Vi havde et godt møde, Lars lavede en rigtig god
gennemgang af PPV.
Alle punkter blev drøftet og Lars laver et referat og
sender til formanden.
Bestyrelsen vil gerne have gamle cykler fjernet fra
kældrene igen til sommer når containeren
kommer.
Afdelingsmødet fortsat,
Beplantning af grønne områder.
25 februar aflyst pga. Generalforsamling.
3 marts – Linda og Bianca
10 marts – Svend Erik og Holger
17 marts – Linda og Irene
24 marts aflyst pga. Påsken
31 marts - Svend Erik og Holger
- Pc til bestyrelsen punkt 7a, der indkøbes en PC til
ca. 2000 kr. og en Office pakke til ca. 600 kr.
- Det grønne udvalg punkt 7b, Vi bibeholder den
nuværende plan, og håber at servicefolkene
begynder arbejdet snarest muligt, det skulle være
påbegyndt i efteråret 2015, men dette er ikke
sket.
Vi syntes det er for dårligt at servicefolkene ikke
har overholdt aftalen med bestyrelsen vedr.
beplantning ved stien mellem de to
parkeringspladser, hækken skulle være fjernet og
rododendronen skulle blive, det omvendte skete!!!
Er alle garager og carporte udlejede. Vi kan ikke
forstå at vi nu igen skal have en ny boliginspektør,
hvad går der galt.
04.04.2016 kl. 18.00

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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