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Afdelingsbestyrelsesmøde 10. jan 2011 Referat
Fremmødte:
Bestyrelsen: Henny Eilersen, Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tove Meyling, Dorthe Larsen
og Flemming Wallin
Suppleant: Tonny Bodal
Afbud fra Lena Kujahn
.
Dirigent: Maja
Referent: Henny
1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2: Godkendelse af referat fra 8. dec. 2010. Godkendt
3: Valg af dirigent: til næste møde 21. feb. dir. Vibeke, ref. Lena
4. To-do-liste
PKT.2 Hærværk på eternitpladerne. Lam fra ABC har holdt møde med klubmedlemmerne og
skrevet breve til forældrene og truet med lukning af klub Svanen, dette har resulteret i at
hærværket pt. Er ophørt
Pkt. 9 Man kan stadig hente maling efter 1. maj og således male det udvendige træværk på
husene, Michael sørger for lån eller køb af nogle stilladser.
Pkt. 14 Opmåling af afdelingens areal er udført.
Pkt. 16 Vi har ikke fået refusion i 2009-10 angående Michaels arbejde i 4 række
Pkt. 17 Blå mænd kurset er udskudt på ubestemt tid, der gives en grundig information til
ejndomsfunktionærene omkring masterplanen.
Pkt. 18 Har vi fået refusion fra Kommunen for 2020 projekter?
Pkt. 28 Syn af fraflytning og indflytning, Michael meddeler når der er et hus til syn
5: Vi har modtaget årsplan for første halvår af 2011
6: Drift til/fra Der har været klager over snerydningen, Michael har bedt kommunen om et møde
for at få præciseret hvad det er kommunen skal rydde her i afdelingen ifølge aftale, vi kan sagtens
få ryddet mere sne, men så kommer det til at koste huslejekroner
En beboer som hidtil har haft 3 hunde, har nu 4 grundet dødsfald, Michael sender brev tul
vedkommende beboer om at få fjernet den 4. hund
7: Driftsamarbejdet. Der afholdes møde med Gert Petersen 25. januar om emnet
8: Udvalg og grupper. Vibeke fortalte om ABC gruppens aktiviteter og driftbudget 2011 og
Regnskab 2010 Bestyrelsen enige om, at ABC aktiviteterne bør være i nærdemokratiet.
ABC gruppen har spurgt om de skal sætte aktiviteter i gang her i 4 syd, men det kan vi selv, der er
nok at tage fat på, Bridge, Whist, Dart, Poker eller andre ting.
9: Post ingen
10: Ansøgninger ingen
11: Møder og Kurser Kontaktmøde 17. jan. Vibeke, Tove og Flemming deltager.
Foreningsmøde 9. feb. Vibeke, Tove, Flemming og Henny deltager.
12: Evt ………….

