
Referat af bestyrelsesmøde i afd. 32 Engskovbakken d. 30.01.23 

Tilstede: Erika, Helene, Mikkel og Vicky 
Afbud: Annette 
Referent: Vicky 

1. Godkendelse af referat fra 28 november 2022. 
      Referat godkendt.

2.  Afdelingssager. 
2.1 Fællesmøde. 
      Der har været afholdt fællesmøde, sammen med de andre afdelinger i Løgten/Skødstrup.

      Mødet blev afholdt i fælleshuset på Lauritshøj d. 23.01.23

      Der var enighed om, at det nok var svært, at afholde noget fælles som skulle foregå i et af

      vores fælleshuse, da der kun må være 50 deltagere, men fælles udflugt kunne give god 

      mening. Erika fra afd. 32 er sat til at finde ud af, hvad en eventuel tysklands tur vil koste.

      Der endnu ikke aftalt noget nyt møde.


2.2 Køleskab og opvaskemaskine til fælleshus. 
      Der er nu købt og installeret nyt køleskab til gangen i fælleshuset, som kan bruges til at

      køle drikkevarer ned. Der er også købt og installeret opvaskemaskine i køkkenet, da den

      gamle var slidt og utæt. 

2.3 Beplantning på skråning mod marken. 
      Vi har fået 2 forskellige tilbud på beplantning af skråningen, men vi har nogle spørgsmål

      og vil gerne undersøge muligheden for anden beplantning. Vicky tager kontakt til gårdmands-

      kontoret for yderligere information før der tages en beslutning. 

2.4 Solcelleanlæg v/fælleshuset. 
      Det skulle gerne være lige op over, at solcelleanlægget bliver installeret.


2.5 Udskiftning af vandmålere. 
      Udskiftning af vandmålere vil ske sidst i februar, beboerne får direkte besked fra Brunata med   

      tidspunkt på hvornår de skal ind i de forskellige lejemål.


2.6 Udvendigt malerarbejde. 
      Der vil også blive udført malerarbejde i foråret, nærmere herom senere. 

2.7 Tøjbyttecentral. 
      For mange år siden havde vi en tøjbyttecentral, hvor man kunne komme med børnetøj/legetøj

      eller måske finde noget man kunne bruge. Det kræves at det der blev afleveret var i god stand

      hvis ikke kunne man blive afvist. Vi mener at i disse krisetider, kunne der måske være behov 

      for at forsøge med en byttecentral igen. Rummet er cykelkælderen under ungdomsboligerne,

      lige når man kommer ind i vores område, vi regner med opstart sidst i marts. Vicky arrangere

      et møde med Lis og Helene, så vi kan se på rummet. Det bliver Lis og Helene der kommer til

      at stå for projektet, der vil naturligvis blive reklameret for det på FB. 

2.8 Års arrangement. 

      Der blev nævnt flere forskellige muligheder, vi tager stilling til sted og dato på næste møde. 

3. Nyt fra AlmenBo. 
    Intet nyt. 

4. Evt./ Næste møde. 
    Næste møde d. 28. februar 2023 kl. 19.00 

    BEMÆRK AT MØDET ER FLYTTET FRA MANDAG TIL TIRSDAG


      


