Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den. 04-02-2020 kl. 11:00
Til stede: Annie Dimschitz Lund (ADL), Dorthe Lindberg (DL), Karen Uhd Jepsen (KUJ)
Pkt.1: Godkendelse af referat fra forrige afdelingsbestyrelsesmøde eller indsigelser.
Referat godkendt.
Pkt.2: Status på igangværende emner.
Undersøger vedrørende Uafhentet Vasketøj, hvor længe skal det stå, og hvor står det? Der sættes en
skrivelse vedr. dette på opslagstavlen
Pkt.3: Nyt fra AlmenBo Aarhus
Man vil kunne læse opslag fra AlmenBo på vores opslagstavle i Fælleshuset
Der er kommet nye retningsligner omkring den nye DATALOVGIVNING

Pkt.4: Nyt fra vores afdeling-Afd.29.
Der vil til foråret blive sat gang i renoveringen af de sidste skure i haverne hvortil der skal gøres så
der er fri adgang til de haver der er berørte heraf
Vi skal gøre opmærksom på at affald SKAL i de rigtige containere og lægges i med omhu således
at lågerne ikke knækker, vi har for ikke længe siden fået dem skiftet. Nu er der igen nogen der er
knækket af, så vær forsigtig
Det sker stadig at beboere parkerer på det GULE KRYDS Det er en brandvej og derfor stadig
FORBUDT
Vi observerer at der stadig holder et køretøj uden nummerplader, der sendes brev herom til
AlmenBo
Vi observere ligeledes mishag over de løse trin, vi forsøger at få det ordnet.
Vi arbejder på en evt. sommerfest mere info om dette senere.
Pkt.5: Evt. indkomne henvendelser fra Beboerne.
Der er intet kommet fra beboere, vi bestyrelsen. opfordre til at har man noget man gerne vil vi tage
op i bestyrelsen så giv os et skriv eller kom det første kvarter af bestyrelsesmøderne der finder sted
Første tirsdag i mdr. kl. 11:00
Pkt.6: Eventuelt.
Vi arbejder stadig på muligheden om at få nummereret parkeringspladser og få et møde med
AlmenBo
Mødet gik godt varede ca. 60min Næste møde bliver tirsdag den 03-03-2020 😊

