
Referat af bestyrelsesmødet kl. 19,00 den
28/02-2022 i afdeling 52.

I mødet deltog:
Ernst Jørgensen, Susanne Henningsen,( Ref.)
Peter Andersen, Marie-Louise Lange
Afbud:
Kim Bostrup.

Ad 1. Referat fra 08/09-2021:

Godkendt.

Ad 2. Evaluering af lukning af skakte:

Bestyrelsen kunne konstatere at der glædeligt ikke havde været
problemer med aflukning af affaldsskakte og dermed øget og sikret
et bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærerne.
Der er dog ved containere ved opgang a, flere gange observeret
fejlsortering især af pap og at der bliver henkastet flamingo og
andet affald omkring i området.
Der blev kort drøftet den varslede sortering af de 10 fraktioner, men
mangler stadig et udspil fra REFA.

Ad 3. Evaluering af Nortec vaskerier:

De nye vaskerier er modtaget godt, men som forventet med lidt
skepsis og lidt udfordrende for enkelte beboere som savnede det “
gamle system “ men efter at de enkelte maskiner fik deres egen
strømforsyning, lidt betalingsproblemer med tumbleren i vaskeri 1.
kører det fint. Nortec service er som lovet, kommer med kort
responstid hvis der er behov.



Ad 4. Forslag til fremtidige arrangementer:

Det blev aftalt at sommerfesten skulle afholdes den 13/08-2022.
Julearrangementet aftales senere.
Det har fra flere beboere blevet efterspurgt de tidligere korte “
kældermøder “ hvor vi talte om løst og fast.
På grund af coronasituationen har det ikke været muligt at være
samlet siden afdelingsmødet i august.
Det blev således aftalt at bestyrelsen ville prøve at samle beboerne
for at foreslå og få en tilkendegivelse af, om vi skulle arbejde videre
på at de kunne samles i forskellige interessegrupper.

Ad 5. Forslag / ønsker til forbedringer:

I forbindelse med D / V mødet med inspektør Mike Hergot den
29/3-22 kl.13,00.

Som sædvanlig kunne der berettes om klager over træk/støj og
enkelte steder vandindtrængen fra de store vinduer mod sundet,
når det stormede meget.
Der var også, som ved 5 års eftersynet, klager over komfurerne i
køkkenerne.
Der var flere som havde udtrykt ønsker om etablering / udbygning
af større altaner.

Ad 6. Gennemgang af kodex og godkendelse/underskrift af
forretningsorden for bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelse og suppleanter godkendte og underskrev ovennævnte
forretningsorden.

Ad 7. Eventuelt:



Ordet frit.

Venlig hilsen

Susanne Henningsen


