Referat af møde i afdelingsbestyrelsen i afd. 13 d. 130514

Deltagere: Rita, Carlo, Leif, Dosta og Anne
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markvandring
Garager
Evt. inddækning af altaner
Sct. Hans
Kommende beboermøde 190814. Hvem stiller op
Eventuelt

1. Markvandring
Carlo har endnu ikke fået oversigt over de ting, vi drøftede på markvandringen.
Der er rykket for at få lavet skiltet med P-forbud mellem nr. 8-10.
Hoveddørene er ved at blive lakeret. Ødelagte lister bliver efterfølgende udskiftet med nogle, der er
forbehandlet. Gelændere ved vaskerier og mødelokale males. Der bliver måske plads til lidt maling af de
opgange, der trænger mest.
Der kommer tilbud på at udskifte fliserne under gyngerne med grus.
Karsten efterlyser dato for budgetmøde. Vi foreslår d. 2005 kl. 15.30.
Vi efterlyser fortsat, at der bliver malet og skiftet pærer i kældergangene.
Tørrepladserne lægges om, så fliserne bliver genbrugt. Vi vil gerne have rækværkerne ved tørrepladserne
sat i stand.
Der bliver ryddet op i krattet omkring marken.
Kældervinduerne bliver malet/repareret eller måske helt udskiftet i løbet af et par år.
Mellem 18 og 19 vil de gerne lave en ”sansehave”, hvor de demente kan komme ud og se på blomster og
planter og evt. grille i et afskærmet område.
Kælderskakten i enden af nr. 18 lukkes af med en port med en dør til personalet.
2. Garager.
Garageportene er meget slidte. Der er indhentet tilbud på rulleporte af metal. Hvis det skal finansieres af
stigning på garagelejen, skal det op på beboermødet. Dermed får det ikke indflydelse på huslejen for
lejlighederne.
3. Inddækning af altaner
En beboer har spurgt om muligheden for at inddække sin altan. Det vil kræve en ændring af råderetten for
at kunne gøre det, så det skal op på beboermødet. Det vil være godt, hvis der kunne findes en
standardmodel, så man kan beskrive, hvordan det må laves for at få et rimeligt ensartet udtryk.

4. Sct. Hans er en mandag i år. Vi holder møde med Bispeløkken/Priorvej og Munkevænget for at aftale
nærmere d. 270514.
5. Beboermødet 190814 på Hotel Svendborg. Carlo, Dosta og Rita er på valg og modtager genvalg.
6. Eventuelt. I forbindelse med skiftet af tv-signal fra YouSee til Waou skal de, der har ekstrakanaler udover
den store pakke, selv sige dem op, da det er personlige aftaler. Der er tvivl om, hvem der ejer kabler og
bokse fra YouSee-installationen.

Referent: Anne

