Referat af bestyrelsesmøde

Vordingborg d.22. januar2018

Døre til vaskekælder: Bestyrelsen kan kun opfordre på det kraftigste at vi alle tager
hensyn til hinanden og vi alle lukker døren efter os.
Affaldshåndtering: Bestyrelsen kan kun opfordre til at alle overholder de
bestemmelser der er vedr. affaldshåndteringen. Såfremt dette ikke sker, kan det gå
ud over vores husleje. Såfremt du er i tvivl så læs de opsatte skilte i vores
affaldsrum.
Grill: Bestyrelsen er enig om at der ikke må grilles på altanen, pga. lugtgener. Der
henvises til vores fælles grillplads.
Hjertestarter: Bestyrelsen har fået afslag, vi går ikke videre med hjertestarteren.
Vaskeri: Der er stor uenighed om hvem der har ret til tørretumbler efter vask. Da
der ikke kan bestilles tid til tørretumbler, er det først til mølle princip. Det kunne være
dejligt at der kunne vises en form for næste kærlighed og vi alle kunne blive enige
og deles om de 2 tørretumbler vi har.
Mødelokale: Der har været snakket om overnatning i vores mødelokale i
forbindelse med leje af samme. Nej ift. Brandmyndigheder, desuden er bestyrelsen
enig om at det er et mødelokale og IKKE et overnatningssted.
Husorden: Der henvises til vores husorden, der er faste tider på hvornår vi må
bruge maskiner og værktøj. Maskiner er bla. støvsuger, de kan godt larme en del på
gulv hvor der ikke er gulvtæppe. Tag venligst hensyn.
Grill: Bestyrelsen håber at vejrguderne er med os, er de det, så holder vi stadig
fællesgrill for alle i 2018. Der vil evt. være mulighed for spil, petanque, kongespil
mm. Der vil komme opslag såfremt at vejret er med os.
Evt. Der blev snakket lidt om sociale udsatte beboer, hvad gør bestyrelsen? Ingen
ting, Forretningsføreren tager sig af det.
Vedr. Mødelokalet, det er lånt ud 8 gange til afd. 2 (Marienbergvej / Vinkelvej) og 3
gange til afd. 1(Mosebakken / Parkvej) i år 2017.
Fibia. Der bliver stadig arbejdet på at vores afdeling får lagt fibernet ind.

Mvh.
Bestyrelsen afd.2
Alle i bestyrelsen var til stede.

