Bestyrelsesmøde den 30.09.20
Så er vores solcelleanlæg i gang med at producere. Vi får nærmer info omkring
hvordan man kan følge med online. Der mangler kun at blive monteret et batteri fra
Wisblue.
Der er pt ingen udsigt til et afdelingsmøde, bliver formentligt først næste år i
september, hvis vi ikke indkalder til et ekstra ordinært, når dette må afvikles.
I bestyrelsen arbejder vi med indhentning af tilbud på cykel skur og et nedsat
haveudvalg bestående af fire beboere, er ved at få tilbud hjem på indretning af
haverne. Første prioritet er afskærmning i have 1 samt lettere afskærmning ved
terrasser og nyttebede.
Der kommer snarligt en ny postkasse op ved info tavle, som skal bruges til post til
ejendomsfunktionærer.
Vi har oplevet at pap beholder har været overfyldt. Vi skal gøre opmærksom på at
STORT PAP skal på genbrugspladsen. Dvs alt fra erhvervsaffald, flyttekasser og
andet stort pap.
Der er parkeret en trailer på p-pladsen, denne bedes fjernes, ifølge ordensreglement
punkt nr. 15.
Mht parkering af biler, så udvis hensyn til hinanden, og brug kun en bås til parkering.
Der er desværre nogen der har oplevet at få ridser i bildøren, og en enkelt har fået
lagt større sten under dæk, det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og skulle det ske
ved et uheld, så kontakt vedkommende.
Større varebiler kan parkeres oppe ved blok 4, da der ofte holder nogle stykker på
første p-plads og der er trængsel.
Vi i bestyrelsen, vil gerne undgå at skulle være “politimænd” og bede folk om at
overholde simple regler. Men vi tager da gerne en stille og rolig snak og finder en
løsning. Ellers kan AlmenBo altid kontaktes, og de vil tage sig af klagesager og
uenigheder. Bevar den gode tone - for fællesskabet :-)
Sandkasse i have 1 - husk at rydde sandting op og lægge låg på. Er der nogen der
vil sørge for at få låget lavet ?? Ellers ender det med en stor kattebakke.
Jeg har nævnt for have firma at der nogle gange er blevet kørt plastic legetøj over,
det vil han gå videre med. Men som udgangspunkt er det dem, der har leget der
rydder op.
Der har været en forespørgsel på el-ladere til biler. AlmenBo er ved at indhente
tilbud og finde løsning. Vi er ikke under den nye bekendtgørelse, så har ikke en dato
for hvornår de skal opsættes.
Venlig hilsen - Bestyrelsen - Mads, Jes og Pia

