Referat af afd. Bestyrelsesmøde d. 21.03.2011

Fremmødte: Anne Marie Andersen, Marie Philipsen, Johnny Jensen, Birthe Hansen, Heidi Callesen
Jessen, Martin Sørensen og Karina Hansen.

Punkt 1:

Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Birthe Hansen
Næstformand: Anne Marie Andersen
Sekretær: Karina Hansen
Best. Medlem: Marie Philipsen
Best. Medlem: Johnny Jensen
1. suppleant: Heidi Callesen Jessen
2. suppleant: Martin Sørensen

Punkt 2:

Evaluering af beboermøde:
Der skal markeres med hård hånd af ordstyreren, og forsamlingen skal holde sig til
emnet der er til diskussion.
Der blev diskuteret mange emner, og der var nogle gode diskussioner.
En rigtig god gennemgang af budgettet.

Punkt 3:

Regler for fælleshus.
Der skal sættes et skilt op med rygeforbud.
Udefra kommende kan reservere fælleshuset 6 mdr. forud til 700,- kr og 500,- i
depositum.
Beboere i afd. 5 kan reservere fælleshuset 12 mdr. forud.
Det blev besluttet at aflevering af nøglen skal ske ved syn af fælleshuset.
Det blev besluttet at alle regler for fælleshuset skal stå på lejekontrakten, såsom regler
for rygning, rengøring, pris, aflevering af nøgler osv. Birthe vil sørge for at dette
bliver iværksat.
Kontoret skal give både Marie og Nina besked om hvornår fælleshuset er udlejet.
Det blev besluttet at d. 13. april kl. 13.30 vil der blive gjort hovedrent i beboerhuset.

Punkt 4:

Regler for husdyr.
Bestyrelsen blev enige om, at reglerne for husdyr er følgende: Man må have enten 2
katte eller 1 kat og 1 hund. Beboere skal huske at man skal have et hundepas på
kontoret.

Punkt 5:

Gynger.
Anne Marie har indhentet tilbud fra Renbæk (se vedhæftede fil med tilbud) som blev
vedtaget.
Arbejdet sættes i gang efter påske.

Punkt 6:

Eventuelt.
Der nævnes, at der på Nørregade stadig er problemer med at folk kører med biler på
græsset. Der påpeges, at det eneste der er at gøre er at blive ved med, at skrive klager
til kontoret.

Næste møde d. 15. august 2011 kl. 19.00 ved Anne Marie Andersen.

