
Referat
Afdeling 13 & 30                                  Afdelingsbestyrelsesmøde

Mødedato: Tirsdag 5/7 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 - Intet nyt

Nyt fra/om afdelingen - Intet nyt

Igangværende sager
Opfølgning på
afdelingsmøde 2021

● Tørretumbler, lukker den kl. 21.00 om søndagen? – Bestyrelse
undersøger
Svar fra Electrolux:
Hvis en tørring er startet inden kl. 21 vil denne køre færdigt.

● Vaskereglement. Stemmer det overens med virkeligheden? –
Bestyrelse undersøger
Svar:
Det bør stemme overens

● Beboermappe, i ”gamle dage” fik man en sådan udleveret når man
underskrev lejekontrakten. Man hæfter for, at den blev afleveret i
god stand når lejemålet fraflyttes. Må man blot skrotte den, da alt
nu ligger online på hjemmesiden?
Svar fra Adm.
Mappen bruges ikke mere, og de som har fået den udleveret fysisk
vil ikke blive opkrævet for en manglende mappe. Dvs. at man godt
kan skrotte mappen.

● Parkering
Der er generelt problem med parkeringspladser. Der er bl.a. trailere
som optager plads ligesom andre parkerer på området. Kan man
må få Q-Park ordning, så det kun er beboerne som må parkere?
Der skal aftales et møde med adm.

● Legende børn
Hvordan gør man det mere sikkert, både for børnene og bilisterne?
Mener ikke der er et aktuelt behov.

● Rengøring i beboerlokale
Kan man undersøge muligheden for, at man kan betale sig fra
rengøringen i forbindelse med man har lejet lokalet (kun hvis man
ønsker dette)
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Dette er muligt. Oplyses ved udlejning.

● Mulighed for etablering af ladestander
Forslag modtaget på afdelingsmødet
Arbejdet er påbegyndt af Administrationen.
Der er udsendt et spørgeskema on-line 23/7. Vi har stillet følgende
spørgsmål spørgsmål:

1. Bliver der også udsendt et papirbaseret spørgeskema til de som
ikke har givet tilladelse til e-mail?

2. Er skemaet sendt ud til alle afdelinger i Viby?
3. Det er kun muligt at angive om man har bil. Dette giver desværre

ikke et retvisende billede, da mange har mere end en bil. Dette kan
både være rent privat eller firma- samt privat biler

Vi afventer svar på dette.

Afdelingsmøde Afholdes torsdag d. 8/9 kl. 18.30.

Opfølgnings/checkliste:
● Aftale med Adm. = OK
● Dirigent = OK
● Bookning af lokale: Hans
● Indbydelse skal tilrettes:

- Korrekt adr. på postkasse samt mulighed for at tilmelde via e-mail
- Tilmelding spisning senest d. 4-9
JPN kontakter Adm (Heidi) = OK

● Erkendtlighed til dirigent: Betina
● Bestilling af mad
● Indkøb af drikkevarer

Næste møde Tirsdag d. 6/9 2022 kl. 18.30

Eventuelt Årshjul
Connie har udarbejdet et forslag til et årshjul.
Der arbejdes videre med dette
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