Mødereferat af:

Referat nr.

Afdelingsmøde i afd. 30

190122

Til stede var:

Dag og år:

Allan Palm
Vanda Hammann
Bent Kastrup
Poul-Arne Hvid Callesen (referent)

Onsdag d.19. januar 2022 kl. 14.00 – 15.30

Afbud fra Christa Jagd-Nissen
Pkt. 1
Gennemgang og godkendelse af referat

Referatet blev godkendt, i mulig udstrækning vil formanden
sørge for, at medlemmer der ikke har mail/pc får en skriftlig
kopi i deres postkasse.

Pkt. 2
Aktivitetslisten

Det er glædeligt at se, at de fleste opgaver på aktivitetslisten er blå (igangsatte opgaver). Nu udestår så blot, at det
også udkrystalliseres i praktisk/faktisk arbejde.
Indholdet i markvandringskemaet blev også diskuteret og
det er bestyrelsens håb, at disse aktiviteter også indgår i
det fremtidige arbejde i B42. Der henvises i øvrigt til referatet fra det seneste afdelingsmøde.
Bestyrelsen har bemærket, at Torben og Jens Chr. initialer
er udskiftet med Martins, og også her glæder bestyrelsen
sig til at se effekten af den disposition. Vil det ændre noget?

Pkt. 3
Afdelingsmøde 2022 (generalforsamling)

Afdelingsmødet finder sted i B42,s lokaliteter på Holger
Drachmannsgade 1 d. 2. marts kl. 19.00.
Christa Jagd-Nissen stopper og stiller altså ikke op igen.
Bestyrelsen har et par stykker i kikkerten ift. afløsning.
Resten af bestyrelsen genopstiller, men det er lidt uklart
hvem der er på valg pga. corona. Dette afklares snarest i
B42,s administration.

Pkt. 4
Seminar for bestyrelser

Den 29. januar tilbydes afdelingsbestyrelser igen et seminar, omkring aktuelle boligforeningsemner. Ud over B42 repræsentanter, så kommer der også repræsentanter fra
SØBO og NAB.
Poul-Arne er desværre forhindret, men resten af bestyrelsen antages, at deltage.

Pkt. 5
Nyt om gæsteværelser

Den nye administration for gæsteværelse udlejning er på
plads, og formanden er tilfreds med indholdet. Så denne
sag er dermed afsluttet.
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Pkt. 7 Eventuelt
Om P-pladser og P-bomme

Der skal laves en revideret P-plads lejekontrakt med tydelig
angivelse af lejebetingelserne, herunder særligt brugen af
bomme. Formanden hjælper Vanda med et forslag som tager afsæt i en gammel lejekontrakt.

Støjgener på Søndergade

Søndergade 14 er stærkt generet af uvedkommende unge
som parkerer (starter og stopper) deres knallerter i porten,
med store støjgener til følge. Søren/B42 arbejder på, at opsætte ”parkering forbudt” skilte.

Næste møde

15. marts kl. 14.00 i gæsteværelset på Bjerggade.
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