
Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.22

Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Johan

Opfølgning fra afdelingsmøde:

Velkomstbrev er færdigt og vi har valgt, at alle modtager det, da der er
informationer, som der ofte er blevet spurgt til samt bestyrelsens
opgaver. Så denne gang, modtager du/I meget fra os.
I brevet står der bla om vores ventilation som vi lovede at følge op på.

Murbier viste sig at være snyltehvepse. Vi havde besøg af PestAway, det
ville koste 2000 kr at få dem fjernet, hvilket vi valgte at sige nej tak til da
de ikke udgør en fare og de er forhåbentlig væk nu. Hvis det bliver et
problem til næste år, så tager vi den derfra.

Mangler opfølgning på fuger - i hører nærmere

Vi har lavet “udlånssedler” til fælles skur. Som udgangspunkt tjekker vi
ikke op på jer, da vi har den holdning at det er fællesting og alle passer
godt på. Men vi har haft en lille episode med klapstole der er blevet
leveret tilbage, meget ødelagte og vi aner ikke hvem der har lånt dem.
Så pt har vi ingen stole.

Havedag

Der blev afholdt Havedag d. 11.9, hvor vi startede med morgenmad
inden vi gik i kast med fejning, rengøring, afklipning, reparation af
sandkasse, påfyldning af bark ….. Endnu engang kæmpe TAK til alle der
hjalp - det er blevet så flot. Vi har fået meget ros fra Jesper og
ejendomsfunktionærer.

Vi glæder os til at høre fra Festudvalget, i må altid henvende jer til Pia
vedr. budget, indkøb ….. Vi har den store JA hat på og godkender
(næsten) alt



Den 13.10 har Almenbos direktør 25 års jubilæum, Pia deltager i
reception

VIGTIGE DATOER

Mandag den 31.10 er der Halloween - alle afdelingens børn er
velkomne til at komme og få en slikpose hos Pia i nr. 14 (man behøver
ikke at være udklædt)
Hvis i ikke ønsker besøg af områdets uhyggelige børn, så sæt en seddel
på døren med “Nej tak til uhygge”

SØNDAG den 6.11 er der BANKO i fælleshuset - i modtager snart en
indbydelse - Sæt kæmpe kryds i kalender, så du ikke går glip af en
hyggelig dag og lækre gevinster 🎉

SØNDAG den 20.11 kl. 16 er der juletræslys tænding på p-pladsen.
Der vil være lidt godt til ganen og måske en lille julesang 🌲

Håber at se mange til de forskellige aktiviteter ☺

De allerbedste hilsner

Bestyrelsen


