Bestyrelsesmøde 06 - 04 - 16
Fremmødt : Theresa, Lisbet, Lotte, Helle og Anita
Godkendelse af dagsorden :
Alle godkendte
Struktur :






Ved udeblivelse melder man afbud
En taler af gangen
Vi holder os til dagsorden
Vi løfter i flok
Økonomi - Vi optæller kassen før og efter et arrangement, alle udgifter og
indtægter bliver noteret i en “regnskabsbog”

Repræsentantskab :
Susan i nr. 1 træder ind i repræsentantskabet i stedet for Peter, Theresa kontakter hende
for nærmere oplysninger, og sender dette videre til Lene Merrild.
Afdelingsmøde 31. Marts :
Alle syntes at mødet gik fint.
Hvad er påbegyndt :
Den gamle gildesal - Der mangler lidt maling og rengøring, gardiner til at “skille” rummet
+ inventar. SSP i samarbejde med Sønderager, Theresa har kontaktet Dorte fra
Sønderager, som vil prøve at sætte et møde op med kommunen, vi afventer svar.
Hvad skal påbegyndes :
Årshjul: Sommerfest den 11. juni - Sommerudflugt til Djurs sommerland den 20. august Afdelingsmøde i september - Julemarked den 25. november og Tysklandstur den 3.
december.
Samarbejde med koordinationsgruppen:
Et møde skal arrangeres hurtigst muligt evt. sammen med Sara?
Theresa træder ind i gruppen som repræsentant for bestyrelsen, Anita ønsker også at
deltage i gruppen.
Samarbejde med Anne :
Anne holder i Brændgårdsparken den 31. maj, altså er det ved at være sidste chance med
hensyn til råd og vejledning. Møde for Brændgårdsparkens beboere mht. økonomisk
rådgivning ved Bent Frandsen, syntes alle er en god ide, så det skal vi have sat i gang.

Evt. :












Kan man give gulvet i Multihuset en masse lak, nu
det er så pænt ? Så det måske er lakken man næste gang “sliber”, og derved giver
gulvet lidt længere levetid? Der skal sættes dupper under alle stole og borde.
Vi vil gerne have undersøgt hvad nye skilte til P- pladserne koster ( Børn leger her,
husnumre og store køretøjer forbudt)
Stafet for livet i samarbejde med familieliv? - Evt. sende forslaget til alle
bestyrelser i Fruehøjgaard?
Vi vil gerne have lavet afløbet i køkkenet, så det ikke længere er nødvendigt at
tømme en spand med vand i tide og utide.
Det er ved at være tid til oprydning af cykeler og barnevogne mm. i stativer og
kældre.
Foråret er her, så det er ved at være nu de nye cykelstativer skal op.
FB - side fungerer ikke optimalt, udover det havde Peter så overtaget den?
Multihus : Anita sørger for der kommer skilte/sedler op på alle skabe mht. hvad og
hvor tingene skal være. Vi skal have fundet en holdbar løsning mht. optælling og
kontrol af rengøring efter udlejning. Kunne lejeren evt. hente nøglen ved en i
Brændgårdsparken og aflevere den der igen… Den pågældende kunne så sammen
med lejeren gå over og tjekke forholdene.
Nøgler : Vi skal have tjekket alle nøgler - Alle i bestyrelsen skal have nøgler til
gildesal, multihus og skabene i multihuset.

90102 Afdeling Brændgårdsparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 6/4 2016
Administrationen har modtaget referatet den 7/4 2016
Administrationen har gennemgået referatet den 12/4 2016

Administrationens bemærkninger til referatet:
Dagsorden: Ingen administrative bemærkninger
Struktur: Ingen administrative bemærkninger
Repræsentantskab: Susan er blevet registreret som én af afdelingens 5 repræsentanter i
boligselskabets repræsentantskab.
Afdelingsmøde 31. marts: Ingen administrative bemærkninger.
Hvad er påbegyndt: Ingen administrative bemærkninger.
Hvad skal påbegyndes: Ingen administrative bemærkninger.
Samarbejde i koordinationsgruppen: Ingen administrative bemærkninger.
Samarbejde med Anne: Ingen administrative bemærkninger.
Eventuelt:
 Masse af lak på gulvet i Multihuset: Ifølge Kjeld Kristensen er det ikke en
mulighed.
Dupper på borde og stole: Kjeld Kristensen tilbyder sin hjælp til opgaven.
Kontakt ham for nærmere aftale.


Nye skilte til p-pladser: Der er afsat penge til ny skiltning i bebyggelsen. Emnet
tages op med Kjeld Kristensen på den kommende Markvandring i maj måned.



Stafet for livet: Ingen administrative bemærkninger.



Afløb i køkkenet i Multihuset: Kontakt Kjeld Kristensen for nærmere aftale.



Oprydning af cykler og barnevogne: Det har det grønne team planlagt til den
25/4.



Nye cykelstativer sættes op: Den nærmere placering aftales på den kommende
Markvandring i maj måned.



FB-side fungerer ikke optimalt: Kontakt boligselskabets
kommunikationsmedarbejder, Carina.



Multihus: Ingen administrative bemærkninger.



Nøgler: Ingen administrative bemærkninger.

