Dagsorden – Referat
Afdelingsbestyrelsesmøde afd. 2001
Dato: 22.03.2017 kl. 18.30
Tilstede: Hans, Nikolaj og Tommy
Fraværende: Ingen
Ordstyrer: Nikolaj
Referent: Hans

Punkt:

Drøftelse / orientering

Beslutning

1. Formanden byder velkommen
og orienterer om hvad der pt. rør
sig i afd.

Der har været en fraflytning fra
Anemonevej 9. Vi byder
velkommen i afdelingen til nye
indflyttere Lisbeth og Bjarne.
I forbindelse med fraflytningen på
Anemonevej 9, blev der afholdt
det årlige gennemgang af
niveauet for istandsættelse ved
fraflytning.
Efter henvendelse fra beboere i
afdelingen, arbejder bestyrelsen
videre på, at få ændret vores
vedligeholdelsesreglement, så
afdelingen fremover står for
husvask samt maling af træværk
på husene. Det gælder dog ikke
carporte, redskabsrum og skure.

Det blev besluttet, at der
fremover ved fraflytning skal
nedtages evt. trælofter.
Ligeledes skal alle revner og
sprækker langs lofter, dørkarme
og paneler fuges og lukkes.

Afdelingen har haft besøg af en
varmekonsulent fra KAB, for at se
på vores varmesystem. Der
arbejdes videre på at finde et
bedre varmesystem, end det
nuværende. Der satses på et
radiator system.

2. Sammenlægning.

Der er stadig ikke afholdt nogen
møder, med de andre afdelinger,
idet vi bla. ikke ved hvem der
sidder i udvalget for Solsikkeparken.

Bestyrelsen besluttede, at
undersøge, ved en
underskriftindsamling, om der er
flertal i afdelingen for en ændring
af vedligeholdelsesreglementet.
Ligeledes er bestyrelsen indkaldt
til møde, med Frede Wagner den
19 april omkring ændring af
reglerne for husvask, idet han
ikke mener, at vi kan indkalde til
ekstraordinær afdelingsmøde, for
at ændre i vedligeholdelses
reglementet.

Bavnager har afholdt
ekstraordinært afdelingsmøde
den 28 marts, hvor der blev stemt
ja til en sammenlægning. Hermed
er vi 4 afdelinger, som bliver
sammenlagt pr 1/1-2018.
3. Opfølgning på arbejdsopgaver.

Vi har stadig ikke fået noget svar
fra Halsnæs kommune omkring
lukning af Anemonevej, samt
omlægning af vejbelysning.

4. Årshjul for møder og aktiviteter

Hvor tit skal bestyrelsen afholde
møder.
Skal vi afholde noget i løbet af
sommeren.

5. Indkommende forslag
6. Evt.

7.

Næste møde afholdes efter behov

Der er ikke kommet noget.

Vi besluttede at afholde efter
behov.
Vi arbejder videre på afholdelse
af noget sommer arrangement.

