Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 16. juni 2014

Tilstede: Jesper, Birthe, Ulla, Lene og Michael
Fraværende med afbud: Flemming
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Godkendelse af referat.
Referatet blev delvist godkendt.
Nyt fra ejendomskontoret.
I Juli måned vil storskraldsrummene kun blive tømt hver anden uge ligesom de foregående
år, haveaffald vil blive afhentet som vanligt hver mandag.
Ejendomskontoret har lukket for henvendelser onsdag aften i hele juli måned.
Renoveringerne af legepladserne skal gerne være påbegyndt i uge 26.
Automatiske døre på vaskerierne skal efter planen være afsluttet i uge 30.
Opsætning af dørtelefoner vil blive påbegyndt efter sommeren.
Nyt fra formanden.
Da vi har aftalt at stramme op på reglerne omkring husdyrhold, så disse bliver overholdt til
glæde for alle beboerne, vil afdelingsbestyrelsen prøve at gøre det internt, hvis reglerne
stadigvæk ikke bliver overholdt, vil afdelingsbestyrelsen, derefter inddrage DAB.
Klubberne.
Vi går i gang med at omskrive Klubbernes reglement til ”nudansk”. ( Lene er på opgaven).
Autoklubben har en mindre fremgang af nye medlemmer. (19).
Hobbyklubben: stadig intet nyt, venter på nyt ordensreglement.
NDBK: går på sommerferie fredag d. 20. juni og starter op igen fredag d. 15. august.
Seniorklubben: Ulla blev valgt til kontakt person, mellem seniorklubben og
afdelingsbestyrelsen.
Udskiftning af vandrør.
Udbuds materialet til udskiftning af vores forbrugsvandrør er blevet færdig udarbejdet.
Klagesager.
Gennemgang af indkomne klagesager.
Forslag til behandlig.
Der er blevet stillet er forslag om lokalet mellem Seniorklubben og afdelingsbestyrelsen, som
begge benytter sig af bliver opdelt ved opsætning af fast væg, da begge parter har egen
adgang til lokalet. Forslaget blev vedtaget.
Ligeledes blev der stillet et forslag om at ændre på gæsteværelserne så der kun var 1. Der var
ikke udbredt enighed om forslaget og derfor blev den endelige vedtagelse udskudt til næste
møde.
Eventuelt.
Der var ingen ting til eventuelt.

