Afdelingsbestyrelsen
Strandgade
Det Hvide Snit

Referat af møde i bestyrelsen
25. september 2018
Til stede: Sanne, Karen, Svend, Jan, Lasse.
Afbud fra: Kirsten, Kirstine, Kenneth
Referat i henhold til dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
Sanne valgt som ordstyrer, Lasse som referent.
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Ingen bemærkninger.
3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24.04.2018
Ingen bemærkninger.
4) Meddelelser
4.1 Kloaksagen, sidste nyt
Jan orienterede: Økonomisk afregning pågår og er under aftale.
4.2 Arbejder i Strandgade og trafikomlægninger i forbindelse med samme
Jan orienterede: Den sidste fase i kloakrenoveringen involverer opgravning af
Strandgade ud for pumpestationen (ved op- og nedkørsel mellem blok 1 og 2).
Tidspunkt er endnu ikke fastlagt.
4.3 Tilbud om foredrag om Firenze i festlokalet
Ivan har tilbudt at gentage sit foredrag om Firenze fra Christianskirken, som
mange sikkert har set omtalt. Det vil være et internt arrangement i festlokalet.
Det er bestyrelsen positiv overfor.
5) Opfølgning fra seneste møder
•
•

Nye dørtelefoner, status på udbud (Kenneth): Kenneth var fraværende,
men Jan orienterede om, at forhandlingerne med leverandør pågår.
Tidsplanen overholdes jf. sidste referat.
Opdatering af festlokaler (generelt) mm: Arbejdsgruppen har ikke fået
holdt møde endnu. Emnet udskudt. Toiletrum er istandsat med godt
resultat.
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•
•

Opgradering, legeplads: Sand er renset, punktet er afsluttet.
Begrønning og ny låge i affaldsskuret: Kenneth var fraværende, så
emnet kunne ikke behandles.

6) Meddelelser fra varmemester
6.1 Igangværende arbejder – jf. vedligeholdelsesplan
Ingen bemærkninger.
6.2 ØKO 2000
Rundsendt før mødet – ingen bemærkninger.
6.3 Budgetkontrol – relevante konti
Har ikke kunnet trækkes fra systemet pt.
7) Fastlæggelse af afdelingsmøde
Afholdes tirsdag d. 27. november, Jan sørger for rettidig indkaldelse. Lasse og
Svend genopstiller ikke. Bestyrelsen drøftede mulige forslag til
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen forventer ikke at have forslag på
afdelingsmødet.
8) Eventuelt
Jan orienterede om drøftelser med BoVitas boligsociale indsats om at udleje
bestyrelseslokalet i dagtimerne til dem – det vil være ca. 4 arbejdspladser, og
lokalet vil fortsat kunne bruges af bestyrelsen til møder om aftenen.
Bestyrelsen er positiv over for henvendelsen og behandler emnet på næste
møde.
Næste møde bliver 29. oktober (mandag i stedet for tirsdag)
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