Referat fra bestyrelsesmøde i Storgården 02.08.16
Til stede: K.B., Betina og Anny - afbud fra Daniel.

Nyt fra afdelingen:
A. Evaluering af Havedag:
En hyggelig dag med godt vejr. Vi fortsætter traditionen i samme stil. Husk på at der er
bebeoere, som skal have en ekstra påmindelse ift tilmelding og fremmøde på dagen.

B. Køkkenrenovering:
Det har været en fin proces. Køreplanen er overholdt og det har været nogle meget
behagelige håndværkere, som har gået rundt i vores hjem. Det forlyder at folk er tilfredse
med de nye køkkener.
Der er dog forhold, som kunne være løst bedre i forhold til informationsniveauet:
- Der har været forskellige udtalelser omkring ejerskabet til de gamle køkkener, således
har nogle beboere erhvervet sig brugbare ting fra de gamle køkkener bl.a. hylder, mens
andre har fået besked om, at det hele skal overgå til Designa-køkken.
- Der har været udmeldt at køkkenelementerne vil være lig de gamle, men der mangler
både et helt overskabselement i nogle køkkener, samt gængse/almindelige skuffer i
køkkenerne.
Af en eller anden grund ligger der køkken"elementer" ved nogle adresser. Anny og Betina
spørger naboer, om vi skal fjerne det for dem. Vi spørger en beboer, om hun vil have
hjælp til at få terrassen ryddet.

C. Grill-dag d. 16.08.16:
Der er ingen sidste tilmeldingsdag. Efter den kommende weekend rykker vi for svar hos
naboerne. Der er pt. 11 tilmeldte. K.B kan muligvis være med i starten og Anny kommer
sidst på eftermiddagen. Ellers er det Betina og Daniel, der står for arrangementet, men
der er heldigvis tilsagn om praktisk hjælp fra flere sider.
Betina bestiller salat og saltkartofler hos Menu. Køber desuden flutes og smør. Anny
køber velkomstdrinks.
Betina spøger Morten, om han vil stå for grill.

D. Afdelingsmøde
Alle er på valg, idet Anny ønsker at udtræde af
bestyrelsen.
K.B og Daniel genopstiller.
Der er heldigvis nye emner til bestyrelsen :- )
K.B. finder en ordstyrer og Anny en referent. (Tilsagn fra Inge Birte)
Afdelingsbestyrelsen har pt. ingen nye forslag (vaskemaskiner skal afklares på
budgetmøde).

Diverse.
K.B henter bestyrelsesmødegodtgørelse for 2016
Betina undersøger mulighed for brug for Hjertestarter.
K.B. Ny mail: bitfonnesbech@gmail.com
Næste møde 05.09 hos Daniel.
Anny

90107 Afdeling Storgaarden
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/8 2016
Administrationen har modtaget referatet den 7/8 2016
Administrationen har gennemgået referatet den 9/8 2016

Administrationens bemærkninger til referatet:
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet.

