Referat bestyrelsesmøde onsdag den 29/9-2020 klokken 18.30
Tilstede: Hans, Jan, Poul, Valentina, Jonna, Sussie, Elsebeth, Jette og Henriette og Kim
Afbud fra Allan

DAGSORDEN
Nyt fra Hans
-1”Bump” op til den sidste gård i Skovfogedengen.
Efter asfaltering er ”bumpet” blevet dybt
og det samme ind til nogle af p-pladserne, ved boligerne.
Kan der gøres noget ved dette.
(Vi går ud og kigger på det – så husk evt. lygte og varmt tøj)?
Hans vil få KTS til kigge på det
-2Hvad kan vi gøre ved bilerne der holder ulovligt i (afsnit 3) Skovfogedvænget?
Kan et brev til beboerne, med en påmindelse om husordenen
og regler for parkering, hjælpe på problemet
Så det ikke sker igen at molokkerne ikke bliver tømt.?
Vi kan intet gøre, det er politiet der skal ordne dette.
Ved man hvem der ejer bilerne, melder man det til kontoret.
Og den pågældende ejer vil få et brev,
da det er brud på husordenen, at holde på stier og vendepladser.
Hans sagde at det ikke var biler, men træer inde på børnehavens grund der var problemet
Angående manglende tømning af molokkerne i Skovfogedvænget
-3Udskiftning af diverse påbudsskilte i og ved indkørslen til bebyggelsen.?
Hans vil gå dem efter, (nogen er blevet skiftet).
-4Tidsbestilling på vaskerierne? Skal det op på BB møde eller kun i bestyrelsen.?
Dette mener Hans at bestyrelsen skal tage op til et afdelingsmøde.
Bestyrelsen snakkede det igennem under ”kun bestyrelsen” Der blev stemt nej til tidbestilling.
Dette tages op til næste møde med Hans.

Kun Bestyrelsen
-1Skal vi lave en velkomst for nye beboer, hver 3. månede f.eks.
Hvor nye beboer bliver budt velkommen med en kop kaffe og kage.
Og hvor der fortælles området, hvilke klubber der er.
Hvad bestyrelsen vil arbejde i mod af sociale angementer som f.eks. sommerfester.
Og hvor vi kan få en folder med hjem, med oplysningerne.?
Vil prøve et år og Jonna lave en prøve folder
-2Skal telte, borde og stole lånes ud????
Vi tager en lille snak og evt. afstemning omkring dette spørgsmål.?
Alle stemte nej
-3Ordensreglementerne til lejer af fælleshuset og klubber der låner fælleshuset.
Kun et par ting skulle rettes til og indføres.
Er blevet godkendt af alle i bestyrelsen.

Evtuelt
-4Vi går samlet over og ser det ”nye” fælleshus.
Hvis i har lyst☺
Var over at se fælleshuset d. 22/1-2020
Alle syntes at det er blevet flot
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Kim Voss

