Referat af bestyrelsesmøde. D. 20/11 2018
Tilstede: Camilla, Ulla, Jeanette, Preben,
Afbud:
 Godkendelse af referat: referatet er godkendt.


Siden sidst/ igangværende projekter: Vi mangler at lave
nyhedsbrev, ultrakort og Jeanette informerer at hun endnu ikke har
nået at lave udkast til forslag til vaskemaskinerne.

Vi har fået en kopi af rengøringsopgaver som bliver udført af firmaet Klassisk
Rengøring. Den ligger i bestyrelsesrummet.
Ang. udsmykning: afventer vi stadig Teknisk Skole.
Ang. Baldakiner til opgangene: Camilla har fundet et par forslag, vi prøver at
arbejde videre med det.
Nøgleservice: Vores nøgleservice med Falck er opsagt, så vi overvejer at finde en
anden løsning
Beslutning: Det er enig besluttet at vi ønsker at tilbyde beboerne en form for
nøgleservice, så vi beder boligforeningen om at undersøge muligheder og priser, så
vi derefter kan tage stilling til dette.
Legepladsen: er ikke kommet videre med udskiftning, så vi forventer at der først
sker noget til foråret.
Ang. Affald/affaldssortering: Vi snakker om at undersøge om vi selv har indflydelse
på løsninger. Holder den løsning som boligforeningen havde tiltænkt? Og hvad siger
kommunen omkring sortering?
Fodgængerovergang: Vi skal ha en aftale med de andre bestyrelser her i området så
vi kan lave en ny gruppe der tager sig af det. Camilla finder ud af en mødedato med
de andre bestyrelser i området, og gir besked😊
Tolkebistand: Vi vil gerne vide om der er tolkebistand når de får tildelt en ny
lejlighed. Det skulle der være ifølge loven. Karsten Brandt vil undersøge nærmere?.
Ang. beboere af anden etnisk herkomst:
Hvem sørger for at vores nye beboere kender til vaskehus, etc.?

Vi skal være opmærksom på hvordan vi møder vores naboer fra andre lande. Altså
hjælpe dem
Vi har fundet ud af at der findes en App, hvilket vi kan tage med i nyhedsbrevet. Den
er både for beboere, nabo og bestyrelser.
Derudover snakker vi om at have en eller flere faste kontaktpersoner der byder
velkommen? En velkomstfolder der kommer med ud sammen med husorden? Vi
fortsætter snakken til næste gang.
 Julefrokost: Da julefrokosten er aflyst med andre bestyrelser,
foreslår vi at vi skrinlægger det p.t. Jeanette synes det bliver for
mange at betale for ved siden af hvis vi skal betale for alle i team 2.
Camilla synes ikke det er særlig fedt hvis vi kun holder det for os selv i egne lokaler.
Vi tager det op ved behov! 😊
Vi synes at forslaget om at holde det alle bestyrelser samlet havde
været optimalt, men for mange hoppede fra.
 Kommende projekter:
Vi snakker om at starte beboertime op igen, for at give beboere mulighed for at
involvere sig og snakke med bestyrelsen om alt muligt. Vi er enige om at mindst 2
fra bestyrelsen møder op. Det er hermed besluttet at vi starter op i
Januar med 2. torsdag hver måned 19-20
Jeanette og Camilla tager første tjans.
Nyhedsbrev skal indeholde: Juletur, nøgleservice, udlejning af kælderrum og
beboertime.
 Evt.: Ulla spørger om der er mulighed for at få dækket hullerne på
P.Pladsen. Vi er lidt i tvivl om det kun er en gang årligt. Camilla
tilføjer at der er noget med at det er bedst at vente til efter frosten er
væk.
Næste mødedato: den 17. januar kl. 15-17

