Bestyrelsesmøde mandag den 21. januar 2018.
Til stede. Betina, Daniel, Karen Birgit.
Referat fra sidste møde.
Intet at bemærke.

Fra afdelingen.
Nye skilte til Afdeling Storgaarden er på vej.
Bestyrelsen er blevet kontaktet fra Aaparken vedr. social vicevært, men der er
ikke interesse for det i øjeblikket. Måske på et senere tidspunkt.
Afdeling Fruehøj ønsker at leje gæsteværelser her, mens deres er under
renovering.
Det er fra den 15. juni 2018.

Henvendelser fra beboerne.
Flere beboere har oplevet, at yderdøren til kælderen ikke har været låst om
morgenen. Det er meget utrygt, at døren ikke er låst, og der ikke er nogen i
kælderen.
Bestyrelsen opfordre meget til, at man husker at låse efter sig.
Man ser, at fyldte affaldsposer kan stå udenfor døren i flere dage.
Det må ikke ske! AFFALDSPOSER SKAL I AFFALDSCONTAINEREN
STRAKS – blandt andet på grund af rotter.
Afdelingens tørrestativ er forsvundet fra vaskekælderen.
Der bliver indkøbt et nyt.
En beboer ønsker en ”arbejdsweekend”, hvor man i fællesskab bl.a. kan male
og ordne hegn.
Bestyrelsen synes, at idéen er god, og der arbejdes videre med den.
Der spørges til parkeringsskiltet, der skal sættes op ved indkørslen.
Referatet fra bestyrelsesmøderne i Storgaarden vil være i udhængsskabet i 14
dage.

Igangværende opgaver.
Den nye legeplads er etableret.
Overdækket til sandkassen mangler endnu, samt sand.
Bestyrelsen i Afdeling Fruehøj har inviteret beboerne i Storgaarden med til
deres Banko. Sedler med datoer er sendt rundt.

Diverse.
Vedr. fonde, som vi ville søge til legepladsen, gav intet.
25-års jubilæum, samt jule-nytårsfesten blev afholdt den13. januar. Cirka
halvdelen af beboerne var med. De fik en rigtig hyggelig og dejlig fest, som vi
har fået meget positive tilbagemeldinger om.
Bestyrelsen godkender økonomier ved festen.
Datoer for arrangementer i 2018:
”Have-/arbejdsdag” den 2. juni 2018.
Sommerfrokost den 18. august 2018.
Jule-nytårsfesten den 12. januar 2019.
Næste møde den 9. april kl. 18.30 hos Betina.

Referat: Karen Birgit

90107 Afdeling Storgaarden
Afdelingsbestyrelsens møde den 21/1 2018
Administrationen har modtaget referatet den 21/2 2018
Administrationen har gennemgået referatet den 22/2 2018

Administrationens bemærkninger til referatet:
Skiltet til parkeringspladsen er bestilt. Kjeld Kristensen følger op på, hvornår det kan sættes op.
Derudover har administrationen ikke yderligere bemærkninger til referatet.

