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

Afbud:

Åbent referat fra bestyrelsesmøde i afd.44
Referat nr.57

Dag og år: 28-03-2018

Noteret:

Ansvar:

Emne:
0. Ordstyrer

LH

1. Referent

JS

2. Godkendelse af referat 56

Godkendt

3. Grundtvigskassen/beboerfremmøde Esther og John nr.56 stillede et spørgsmål i forbindelse
med en evt.fraflytning. Iflg. en tilføjelse fremsendt af B42
JF
til eksisterende regelsæt, kan en indflytter fravælge, at
overtage eksisterende beplantning. Tilføjelsen skal evt.
godkendes til det ekstraordinære afd.møde. JF kontakter
B42 for en nærmere forklaring/udredning.
Børge nr.83, have et spørgsmål vedr. budget 17/18
Spørgsmål i forbindelse med udskiftning af de famøse
PGO-plader og vores andel (engangsbeløb)på 200000 kr.
Såfremt beløbet er tilstrækkelig, vil budget 19/20 blive
nedsat med 200000 kr. Bestyrelsen forventer at dette
sker.
4. Evaluering af afd.møde d.13/3

Vores formand Jan Faber, aflagde en fyldestgørende og
flot præsenteret årsberetning.
Tak til dirigent Kaj Engelhardt, som ledede afd.mødet
myndigt og kompetent.
Rettelser/tilføjelser til regelsæt, vil blive indskrevet efter
det ekstraordinære afd.møde.

5. Fælleshuset. Private arrangementer Som bekendt, er det ikke muligt at reservere Cafe'en til
private arrangementer!
Personer, der alligevel forsøger at reservere f.eks via
Facebook, vil modtage en mail fra bestyrelsen med
regelsættet for Cafe'en vedhæftet!
6. Frivillig arbejdsdag i Grundtvigsparken.

Er fastlagt til 5.maj. Nærmere information/program
følger:)

7. Sti/overgang ved Hotel 6400

Vej&Park kontaktet. Ikke muligt at få hjælp til at placere JS
to store marksten på stien, for at hindre kørsel med biler.
Der skal søges tilladelse, som vi ikke får. Indkøbt to

lodrette orange rør med fod og reflekser. JF vil placere
disse ved stien!
8. Opfølgning

Rengøring/desinficering af affalds-containere. Afventer
stadig svar fra inspektør, angående teksten i B42's
kontrakt med tømnings-firmaet.
Stadig intet nyt, angående vores solceller:(
Velkomstbrev til nye beboere, brevet vil give gode råd
angående praktiske ting. Når ny beboer er kommet på
plads, vil en fra bestyrelsen byde velkommen med en
buket blomster, og evt. tilbyde en mentor rolle.

9. Eventuelt

Bestyrelsen og bassin og teknik teamet, har i fællesskab
sendt Werner en erkendtlighed, som tak for hans indsats:)

