Referat fra bestyrelsesmøde i Storgaarden
den 6. marts 2017.
Til stede. Betina, Karen Birgit, Daniel, Lene, Morten.
1. Referat fra sidste møde.
Intet at berette.

2. Indgået post.
Intet.
3. Nyt fra afdelingen.
Bestyrelsen har været i afdelingen i Gjellerup sammen med Kjeld, for at se
deres pavillon.
Bestyrelsen vurderer, at den er for lille til det behov, som vi ønsker, at den
bruges til. Der kan kun være 10-12 personer i den.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til andre muligheder.
Der vil blive indkaldt til afdelingsmøde.
Det nye affaldssystem bliver lavet nu, og forventes færdig i uge 13.
Jule-nytårsfesten den 14. januar var en rigtig god aften, hvilket vi har
fået mange tilbagemeldinger på.
Bestyrelsen besluttede, at vi holder det hvert år på det tidspunkt.
4. Henvendelse og nyt fra beboerne.
Der er ønske om et sted, hvor scootere kan stå.
Bestyrelsen ser på det.
De store træer indtil sportspladsen ønskes beskæres kraftigt.
Det kan være svært at komme til maskinerne i vaskekælderen.
Der hænger meget tøj og tørrer. Nogle gange 4 stativer'
Bestyrelsen ser på, hvad der kan gøres.
5. Igangværende opgaver.
Betina undersøger, hvem der køber ny parasol .
6. Hvem gør hvad til næste møde.
Betina reserverer lokaler til næste jule-nytårsfest.

7. Diverse.
Karen Birgit fortalte om Teamaften i Åparken den 31. januar.
Der var ønske om flere ville melde sig til frivillige hjælpere.
Datoer til arrangementer i 2017.
Havedag den 20. maj.
Grillfest den 19. august.
Jule-nytårsfest den 13. januar 2018.

8. Eventuelt.
Intet under eventuel.

Næste møde den 25. april kl 19.00 hos Morten.
Ref. Karen Birgit

90107 Afdeling Storgaarden
Afdelingsbestyrelsens møde den 6/3 2017
Administrationen har modtaget referatet den 25/3 2017
Administrationen har gennemgået referatet den 27/3 2017

Administrationens bemærkninger til referatet:
Administrationen har kun bemærkning til afdelingsbestyrelsens ønske om beskæring af de
store træer ved sportspladsen: Kjeld Kristensen gør opmærksom på, at det er for sent på
foråret at beskære træerne nu, men det kan aftales nærmere på den kommende
’markvandring’.

