
Referat af Bestyrelsesmøde d 8/9-2021 afd 52

Deltagere :

Ernst Jørgensen, Susanne Henningsen ( Ref.), Peter Andersen, Marie Louise Lange,

Kim Bostrup.

Indledning og velkomst

Ernst  startede med at henvise til boligselskabets fremsendte referat fra det første

afdelingsmøde i afdeling 52. d 17/8-2021.

Her blev ovennævnte bestyrelse valgt; Ernst som formand i 2. år. Susanne for 2 år og

Peter for 1 år som bestyrelsesmedlemmer. Marie-Louise  som første og Kim som

anden suppleant, som er på valg hvert år.

Det blev fra start aftalt at Susanne stod for at referere fra møderne.

skakte :

Det blev vedtaget på afdelingsmødet at vores affaldsskakte skulle afspærres den

1/9-2021. Da bestyrelsen ønskede at de af REFA nuværende opstillede containere

skulle opstilles så alle lejere havde nogenlunde ens afstand medførte at aflukningen

blev udsat til vi fik en godkendelse fra REFA.

Vedr Budget:

Vores budget blev kort gennemgået jfr. det på Afdelingsmødet godkendte.

Ud over de i foråret 2022 kommende drift og vedligeholdelsesplaner som

bestyrelsen skal deltage i tog vi fat i dagens emne.

Sociale tiltag :

Der var enighed om  at den sædvanlige Julefrokost i kælderen blev fastsat til lørdag d

4/12 – 2021 . Susanne sætter opslag op.



Det blev aftalt at bestyrelsen hver især skulle prøve at finde eksempler på nogle

sociale tiltag som vi kan foreslå når vi samler beboerne næste gang.

Sommerfest 2022 i haven ved flagstangen fastholdes som tidligere. Dato blev ikke

fastlagt.

Vaskerier med briksystem;

Der er varslet udskiftning af vaskerimaskiner som vides er ordret. Vi kender ikke

datoen men er oplyst om at der vil blive holdt orienteringer om systemet. Hvis der

herefter er problemer træder bestyrelsen til med hjælp.

Nøgler :

Ikke alle låse i kælderen er skiftede. Der mangler skift på 2 yderdøre.

Ejendomsfunktionærerne er gjort opmærksomme på problemet.

Fri samtale.

Der blev derefter stillet frit om alle emner i plenum.

Næste møde.

Det vil unægtelig blive nødvendigt med et par “ kældermøder “ omkring vaskeri og

affaldshåndtering, det tar vi når den tid kommer.

Det blev aftalt at møderne fremover fortrinsvis blev afholdt på hverdage med start

17,30, der påregnes ca. 4 årlige møder som Ernst indkalder til.

Vh Susanne Henningsen


