
Referat
Afdeling 13 & 30                                  Afdelingsbestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag 1/6 2021
Deltagere: Hans Bye Jensen,  Betina Sonne, Lene G Andersen, Connie Boeriis
Fraværende: Jens Peter Nielsen

Dagsorden:

1. Storskrald plads - Smeden har endelig været her - Der er sat et hegn op, så pladsen er
lukket i den ene side - Det er ikke den løsning vi har efterspurgt -Vi ser om det hjælper eller
tager vi det op igen.

2. Stor procent del af beboerne/lejlighederne i afd. 13 er udenlandske navne - Hans har været
rundt og tælle 58 lejligheder med danske navne og 30 lejligheder med udenlandske navne -
Er det for mange procent - Hans spørger Steffen hvor stor procentdel udlændinge der må
være i afdelingen  og om vi er ved at have "nok".

3. Trappevask - Hans har været rundt i opgangene med Preben (inspektør) og bese
rengøringsarbejdet - Det halter nogen steder - Har ikke taget beslutning om hvad der skal
ske.

4. Hans kontakter rengøringen for at få gjort hovedrent i vaskerummet - Samtidig med spørger
han Rene og undersøger hvad det vil koste at få gjort hovedrent i selskabslokalet.

5. Nedfald af blade - Fejning af p plads i afd.30 Hans/Connie nævner det for viceværten og får
dem til at feje pladsen.

6. Ekstra skraldespande/sortering af skrald i afd. 30 - Kommer der flere skraldespande og
hvor skal de stå.

7. Dør diktator installeret som forsøg i opgang 71 - Det vil gøre at den trækker døren i så den
lukkes helt.

8. App til vaskeri bliver snart muligt - Kode sendt rundt til beboerne.

9. Vi mødes ikke i næste måned pga. sommerferie  - Næste møde  er tirsdag d. 3/8.

10. Hans finder ud af ift. indkaldelse og dato til beboermøde i september.

11. Betina fratræder bestyrelsen ved næste beboermøde.
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