
Referat afdelingsbestyrelse møde afd. 403 Fredskovhellet 3. september 2020

Til stede Lene, Ove, Jens, Gynes, Steen
Referent Steen

i gennemgang af dagsorden.

2 godkendelse af referat fra mødet ii. juni 2020

3 nyt fra formanden:

organisationsbestyrelsen havde møde 2. september 2020, og her blev det vedtaget at f
gennemført generalforsamlingen ved at leje et stort lokale i Frederiksborg centeret. Der blev
også besluttet, at der skulle være tilmelding p. Alle afdelings møder i FAB udskydes lidt ud i
fremtiden, og afhænger af covid 19 virussen.

4 nyt fra Motions rummet:

Gynes oplyste at der er ryddet op i gamle cykler med mere, og det tilstødende rum er blevet
inddraget, der er pt 33 betalende medlemmer, og et af medlemmerne har fget skaffet nogle
fondsmidler til indkøb for ca. 50.000 kr. S der er nye spinning cykler og en skimaskine med
mere.
Desværre er det sådan at her i motionsrummet er der lidt den samme tendens som i
miljøhuset, at man smider bare tingene så kommer der nogen og rydder op???
Det skal bare nævnes at her er Per (Ejendoms mesteren) s ikke ansat, s det er ildsjælene
(som bl.a. Gynes) der konstant skal rydde op, feje og støvsuge. Som i alle andre foreninger er
det fællesskabet der skal køre, og ikke bare fordi man betaler kr. 150 pr. r s læner man sig
tilbage og siger “hvad betaler vi ellers vores kontingent til”. S her er ligeledes et lille oprb
om alle tager medansvar, og hjælpes ad med oprydning osv.

5 Per indkøber en væghængt sprit automat ved festlokalet, s vi kan åbne for beboer
henvendelser hver den første torsdag i måneden fra kl. 1800 til 1900 hold derfor øje med
opslag hvornår der åbnes.

6 evt.

Bestyrelsen er alle enige om vi bor pænt, men det er utroligt at der kan ligge gamle senge ved
garageanlægget nr Per møder, folk stiller stadig tøj i poser i miljøhuset ?? hvad skal det dog
der?
Vaskekældrene bliver rengjorte 1 gang ugentligt s de skinner, og s 2 dage senere flyder det
med skidt og møg, her mangler også den med at tage fælles ansvar, vi er kun 129 lejemål, og
jo mere vi passer p vores afdeling jo mindre skal vi betale i husleje, her er ingen udlejer der
tjener kassen, det er kun os selv der skal til lommerne, hvis ikke vi behandler vores afdeling
ordentlig, s det vi sop barn2blev tudet ørene fulde -ryd op efter dig selv -

?.


