
Referat
Afdeling 13 & 30                                  Afdelingsbestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag 4/10 2022
Deltagere: Hans Bye Jensen, Betina Sonne, Connie Boeriis , Jens Peter Nielsen, Alex Nielsen
Fraværende:

Referat fra sidste møde Div kommentarer til forskellige punkter

Nyt fra AlmenBo - Der afholdes kursus weekend d. 8-9 oktober 2022
Jens deltager i dette

- Direktør Steffen Espersen har 25 års jubilæum.
Reception d. 13/10 kl. 14.00-17.00. Hans, Connie og Jens deltager.
Connie sørger for en gave

Nyt fra/om afdelingen - Årshjulet for afdelingen er lagt ind i drev
Alle i bestyrelsen bør have adgang til dette.

- Fællesmøde med de øvrige afdelingsbestyrelser i Viby
Vi indkalder til et fællesmøde med henblik på om vi kan have fælles
interesser mm.
Der udsende en fysisk indbydelse til alle i bestyrelserne.
Møde afholdes tirsdag d. 8/11 kl. 19.00 i Afd. 13 fælleslokaler.
8/11 kl. 19.00 i afd. 13

- Lægerne er flyttet ind
De nye læger er flyttet ind. Connie køber en buket blomster og byder dem
velkommen til Neptunvej.

- Julearrangement
Vi afholder julearrangement med banko søndag d. 4/12 2022. Nærmere
aftales på næste bestyrelsesmøde.

Igangværende sager
Opfølgning på
afdelingsmøde 2021

Opfølgning på forslag på generalforsamlingen
- Emhætte
Jens har haft kontakt til en ingeniør vedrørende dette. Der blev henvist til,
at vi skal kontakte en rådgivende ingeniør for at få problematikken belyst
ordentlig.
Da vi som afdeling ikke kan indgå sådanne aftaler, skal vi have fat i
administrationen vedrørende dette.

- Tørresnore
Der blev besluttet at der skulle laves en arbejdsgruppe bestående af Mona
og en fra bestyrelsen.
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Da der ikke var nogen som var interesseret i dette, indkaldes Mona til
næste bestyrelsesmøde for en snak.
Kunne man evt. bruge det nedlagte skralderum til en “tørrekælder” ?

- Vild med vilje
Arbejdsgruppe: Mona, Dorthe og Jens

- Elforbrug i fællesområder
Arbejdsgruppe: Gitte H, en af gårdmændene og Jens.

Næste møde Tirsdag d. 1/11 2022 kl. 18.30
1/11 2022 -
8/11 2022 - fællesmøde mellem afdelingerne
6/12 2022 - Jens på på kursus med arbejde til kl. 19.00

Eventuelt Narkosalg
Forslag om at man kunne:
- Fjerne trappen op til Rundhøj
- Fjerne al beplantning fra hegn og ud mod stien ved legepladsen.
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