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Dagsorden

1. Gennemgang af dagsorden

2. Nyt fra formanden

Støttemur til fodboidbanen er lavet færdig, og 3 gamle træer er
fjernet og erstattet af 6 nye, der blomster og ikke bliver for høje.

Der er sat 2 automatiske dørbner p vaskeriblokkene, de åbner
selv, nr man aktivere brikboksen, og indefra åbner den
automatisk, nr man nærmer sig døren, p sigt n& økonomien
tillader det kommer det i alle blokke.

3. Storskraldcontainer bliver brugt meget hvad koster det?

Der er 4 gratis tømninger om året og resten betaler vi selv Ca.
2000 kr. eks. moms, Per (Ejendomsmesteren) har 2 gange i r
hyret hjælp udefra til at bortkøre senge hjørnesofaer m.m.
fraflytningerne har kostet en del p det budget, vi opfordrer derfor
beboerne til at henvender sig til Per, nr de har større ting der
ikke lige kan være i containeren. Han vil altid være behjælpelig.

4. Bestyrelsen gennemgik budgetter inden mødet med Vibo 5. maj
2021, disse ser fine ud og blev godkendt p mødet 4. maj 2021.

5. Gennemgang af husorden, der er mangler der skal påføres, og
noget skal tilrettes, husorden vil blive færdigbehandlet, s det kan
blive godkendt p først komne afdelingsmøde.
Alle i bestyrelsen blev bedt om at nærlæse husorden og komme
med input til næste møde.

6. Hvornår åbner vi for kontor aftener igen?
Vi åbner efter sommerferien.

7. Plantning af bøgehæk langs den nye støttemur, ved
fod bold b a n en.



Det blev vedtaget at nr økonomien tillader det, sættes der et hegn
og en bøgehæk.

8. Godkendelse af skilte til opgangen.

Skilte blev godkendt, og alle var enige om at det er utroligt hvad
man byder sine naboer?
Opgangen bliver nogle steder brugt som midlertidig losseplads, og
gud hjælpende om ikke folks skraldeposer står og lugter hele
natten.
Tænk man byder sine naboer dette? nu er det sådan at
brandvedtægterne siger, at der intet m st i opgangene, intet
hverken sko eller skrald.
Opgangen er betegnet som en flugt vej.
S kære beboer der m intet st p opgangen.

9. Parkering ved garagegavle er det ok?
Nej det er det ikke, der bliver lavet en gul markering.

Næste afdelingsmøde: vi afventer lige Corona, men bestyrelsen
mødes til gennemgang af husorden inden afdelingsmødet, som vi
forventer kan afvikles som i gamle dage.
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