Til stede var: Jan Faber JF, Lilly
Mogensen LM, Lasse Hansen LH, Jens
Schou JS, Jens Rasmussen JS

Afbud:

Åbent referat fra bestyrelsesmøde i afd.44
Referat nr.54

Dag og år: 07-02-2018

Noteret:

Ansvar:

Emne:
0. Valg af ordstyrer

LH

1. Valg af referent

JS

2. Godkendelse af referat

Referat nr.53 blev godkendt

3. Grundtvigskassen/beboerfremmøde Runa nr.31, syntes det ville være rimeligt, at cafe'gæster
udefra via den beboer herfra, som afholder et
arrangement i cafe'en, bliver pålagt en betaling til
dækning af vand/lys rengøring og slid på inventar.
Runa, ønskede et tilskud til indkøb af hulahop-ringe fra
næste sæson.
Polle nr.23, kom med et opråb til en bedre
affaldssortering. Eksisterende folder ang.
affaldssortering, vil igen blive fremsendt pr. mail.
Eva nr.7, ønskede en forklaring på det kvarter vi har forud
for et bestyrelsesmøde.
Bassin&teknik teamet: Flere og flere beboer bruger
fælleshuset til dagligt personligt hygiejne. Teamet føler
sig misbrugt, og vil derfor ikke udføre den halvårlige
hygiejniske rengøring af bruse/baderum, som med-fører
ansvar overfor respektive myndigheder.

4. Evaluering af beboermøde d.9/1

God og givtig info fra Sønderborg Forsyning, ang. rottebekæmpelse/forebyggelse.
Forklaring af detaljer i afd.44 regnskab, føltes af enkelte
lidt langvarig, da JF's saglige gennemgang var grundig.

5. Afd. møde d.13/3 KL.1900 i gildesalen

Bestyrelsen er vært ved et lille traktement, bestående af
håndmadder/snitter hertil øl og vand.

LM

6. Solceller

B42, afventer stadig en afklaring fra Energistyrelsen.

7. Evaluering af frivilligheds-festen

Det var en bragende god, og en særdeles hyggelig fest:)
Endnu en gang, Tak til alle frivillige!

8. Gennemgang af diverse regelsæt/
råderet/vedligeholdeses-regler m. m.

Ændringer/tilføjelser skal være klar til godkendelse på
kommende afd. møde.

9. Reservation i fælleshuset (cafe'en)

Det er efterhånden almindeligt kendt, at regelsættet for
Cafe'en ikke bliver overholdt:(
Forslag til opstramninger/ændringer af regelsættet, vil
blive fremlagt til afd. mødet.

10. Opfølgning/info

Førstehjælp 's kursus, forventes afholdt inden udgangen
af marts måned.
Hans Thalwitser, har tilbudt os en ny palme til cafe 'en:)
Defekte pærer i gadelys, udskiftes fremadrettet af
frivillige. Pris for en pære 430 kr.!

11. Vejen Skovglimt

SIB, udbedrer skader u/b på vej i den sydlige side, som
skyldes jordkørsel med tunge maskiner.
Fordelingsnøgle, angående vedligeholdelse af Skovglimt
er 1/3 til private villa ejere og 2/3 til os.

12. Tage i Grundtvigsparken

Det er absolut forbudt at færdes på taget.
Af hensyn til måge bekæmpelsen, er der kun 2 personer
herfra, der er godkendt til at færdes på vores tage!

13. Budget 18/19

Drøftet, JF, LM og JS skal til møde hos B42 d.19/2 kl.1300

14. Eventuelt

Drøftet om det er en god ide, at vi selv udarbejder en
folder/pjece til nye beboere, som afleveres sammen med
en buket blomster. Folderen skal bl. a indeholde navne
på personer, som er villige til at støtte/hjælpe nye
beboer, bl. a med hjælp til affalds-sortering m. m.

15. Lukket referat

