Referat af møde i afdelingsbestyrelsen i afd. 13 d. 230315

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

Fjernsyn
Beboermøde d. 13. august 2015
Markvandring
Afskærmning af skraldestativ
Eventuelt

1. Fjernsyn
Der er sat fjernsyn op i mødelokalet. I stedet for tv-pakke investerer vi i en DVD-afspiller, så dem,
der vil bruge fjernsynet, selv tager film med.
2. Beboermøde 13. august kl. 19 på Hotel Svendborg
Vi beder om en ældrevenlig bus, så gangbesværede også kan deltage
3. Markvandring
Vi er ved at finde dato for markvandring.
Vi skal have afklaret, hvem der har vedligeholdelsespligten på hegnet ind til Nonnevænget.
Vi forventer en afklaring af, om der er flere end Leifs altan, der kræver et nærmere eftersyn.
Rampen ned til mødelokalet har en grim revne, der mangler udbedring.
4. Afskærmning af skraldestativ
Der ligger en del affald mellem skraldecontainerne nogen gange. Carlo har bedt om forslag til,
hvordan det kan afhjælpes. Bedst ville være, hvis beboerne er opmærksomme på at lægge affald i
containerne og ikke overfylde, da der som regel er plads andre steder. Det vil normalt være muligt
at lave en aftale med gårdmanden om storskrald, hvis man har behov for at komme af med det på
andre tidspunkter end 2. fredag i måneden.
5. Eventuelt
D. 9. april er der gennemgang af garageportene, så alle forventes at være færdige på det tidspunkt.
Vi har mange klager over, at der går for længe, fra ting er besluttet/påtalt, til arbejdet bliver udført.
En del af de ældre klager over, at for tit byttes rundt på TV-kanalerne, så de skal bruge hjælp til at
indstille. Leif har påtalt det overfor Sydfyns Elforsyning.
På sidste beboermøde blev der bl.a. talt om, at vi ikke i regnskabet kunne se, hvad kommunen
betaler for at holde legestue i mødelokalet. Administrationen kan ikke helt finde ud af, hvad der er

sket, men de skal selvfølge opkræve betaling hos kommunen for det, så udgifter til vand, el og
varme bliver dækket ind.

Referent: Anne

