Referat bestyrelsesmøde 10. januar i afdeling Ølsted
Valg af ordstyrer: Tommy Hjuler
Valg af referent: Jan Olsen

1) Vedr.: omdeling af referater fra afdelingsmøder fastholder administrationen
at de skal have betaling for denne ydelse. Bestyrelsen besluttede at vi selv
kopierer referaterne og omdeler dem fra næste år.
2) Driften vil prøve at finde besparelser på grønne områder i afdeling Ølsted der
ses nærmere på dette i forbindelse med markvandringen, den 21. marts 2018.
Dette er dog ikke noget krav.
3) Frede Wagner har valgt at nyde sit otium og går på pension fra den 17. januar
2018.
4) Forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne i Ølsted, skal vi have
udarbejdet nogle fælles retningslinjer til denne opgave nedsatte man en
arbejdsgruppe som skal udarbejde et nyt forslag. Gruppen består af Bente
Pedersen, Tonni Munkberg og Jan Olsen.
5) Der blev rejst spørgsmål om udarbejdelse af servicemappe for beboerne på
Bavnager, da der ikke rigtig findes noget materiale. Tommy Hjuler kontakter
administrationen om sagen.
6) Der blev talt om eventuelle fælles regler for beboerhusene nu da husene kan
bruges af alle områder. Bente Pedersen fortalte at ombygning af køkken i
beboerhuset i Solsikkeparken var ved at være tilendebragt så nu skal der
gøres rent og den nyindkøbte service afvaskes og på plads. Tommy Hjuler vil
undersøge om der kan skaffes penge til indkøb af nyt service mm til
beboerhuset i Kildemoseparken.
7) Der er nu bevilget penge til undersøgelse af hvad det vil koste at få nyt
varmeanlæg i de hvidehuse.
8) Der er for tiden gennemgang af vinduer og døre i Solsikkeparken som led i
garantien på disse. Der var lidt delte meninger om at alle beboer havde fået
varsel om håndværkerbesøgene.

9) Der blev gjort opmærksom på at der i Kildemoseparken for tiden er
håndværkere til udskiftning af anoder i varmesystemet, administrationen har
desværre glemt at varsle om disse besøg, så dette har skabt lidt forundring
og vrede hos nogle af beboerne.
10) I Kildemoseparken starter mand med at udskifte nogle defekte døre og
vinduer langs jernbanen i uge 5.
11) Tommy Hjuler fortalte at nu var fældningen af diverse træer ved de Hvide
Huse tilendebragt.
12) Beboerne i Bavnager vil prøve et genstarte deres onsdags klub.

Næste møde i afdelingsbestyrelsen er den 22. marts 2018 kl. 18:30 i
Beboerhuset i Bavnager.

