Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 7. januar 2020.
Tilstede: Rasmus, Jette, Tina, Vita, Pia, Maria & Lise

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt
3. Nyt fra administrationen:





Der skal velkomstbreve i postkasserne til nye beboere.
Møde med Alexander – Vi tager alle punkter på rundgang.
El oplader, lys på p plads, anlæg fælleshus, postkasser (de er fra august 2008)
Weekendtur for bestyrelsen i marts – vi afventer besked om kursusindhold.
Sanne Madsen fortæller, at der skal være minimum 3 personer i bestyrelsen - gerne flere.

4. Økonomi
Regnskab for julearrangement og gaver til Drift – team Nord.
Julegaver til bestyrelse og festudvalg
Udgifterne er godkendt!
5. Nyt fra bestyrelsen
Årshjul – vi bruger det aktivt i bestyrelsen.
6. Udlejning af fælleshus



Der skal ophænges en vejledning i brug af opvaskemaskinen
Der skal ophænges en vejledning og huskeliste i forbindelse med oprydning og
rengøring af fælleshuset.
DE EKSISTERENDE LISTER SKAL OPDATERES!

Hvem skal tjekke aflevering af fælleshus?




Vi foreslår, at Christine, lejeren af fælleshuset samt en fra bestyrelsen tjekker lokalet
efter hver udlejning.
Vi skal have rettet kontrakten for udlejning af fælleshuset til.
Vi fastslår, at de voksne som er lejere for de unge som holder fest, skal være ansvarlige
for at reglerne overholdes.

I det hele taget skal vi have snakket om, hvordan vi kan håndtere ungdomsfester. Ikke mindst
nytårsfester hvor nogle af afdelingens egne beboere og børn kan være lidt beklemte ved at
komme ud i gården nytårsaften.
Der skal service på opvaskemaskinen. Vita kontakter ejendomsfunktionærerne.
Regnskabet for udlejning af fælleshus og gæsteværelset, i 2019, ser fint ud.
En lille gruppe udarbejder nye tjeklister m.m. til næste møde. Vi skal have revideret huske og
tjekliste til rengøring, revidere lejekontrakten samt lave et lille skilt til opvaskemaskinen.
Vi kontakter administrationen med henblik på at købe hovedrengøring af fælleshuset.
Vi opdaterer service – særligt krus trænger til en udskiftning.

7. Drift-team
Julebelysning – vi venter til vinterferien med at tage lyset ned
8. Referat gennemgået
9. Evt.
Til alle beboere – Husk at overveje nøje, hvad I kommer i storskrald!

