Referat fra beboerbestyrelsesmøde i afd. 1-6062
Møde afholdt den 20. august 2013 kl. 17:00 – 19:00
Deltagere:
Dorthe Sildeøje (DS), Lena B. Neumann (LBN) og Liza Overgaard (LO)
Ikke til stede: Rita Rasmussen
Referent:
Liza Overgaard

Godkendelse af breve vedr. haver
Brevene blev gennemgået og godkendt.

Spørgsmål til driftschefen
LO havde forberedt en række spørgsmål til et forestående formandsmøde med Frank Nielsen. Disse blev
gennemgået og både DS og LBN havde tilføjelser.

Vaskeriet
En beboer har overfor LO fremsat et ønske om, at der opsættes en håndvask i vaskeriet. LO foreslog et
toilet. Toilet blev nedstemt, men vi vedtog, at der skulle opsættes en stålvask.

Drengeklubben
Lederen har henvendt sig til LO med to spørgsmål: 1. Kan drengeklubben få en kontaktperson i bestyrelsen?
Og 2. Kan de få kælderen under Biksen, hvor de bedre kan indrette sig end i selskabslokalet?
Ad 1. Kontaktperson
DS ville gerne være kontaktperson, så det blev vedtaget. DS syntes endvidere, at hun lige så godt også
kunne være kontaktperson for pigeklubben, hvilket var i orden med LO, som indtil da havde været
pigeklubbens kontaktperson. DS er således nu kontaktperson for begge klubber.
Ad 2. Kælderen under Biksen
Da kælderen hverken er brand –eller tyverisikret, tør vi ikke tage ansvaret. Der er i øvrigt heller ingen
faciliteter såsom toilet og køkken og da BSH ikke bruger kælderen er den låst af. Forslaget blev derfor afvist.

Afdelingsbudgetmøde – forberedelse
Udkast til formandens beretning blev gennemgået. Da der var enighed om, at formanden havde fået alt det
væsentlige med, var der kun ganske få tilføjelser.
Da der fortsat er uafklarede spørgsmål vedrørende en parkeringsordning på Høffdingsvej, måtte vi se i
øjnene, at vi ikke når at få et forslag vedrørende dette med til det ordinære budgetafdelingsmøde. Da vi
heller ikke kan nå at få et forslag vedrørende en ny tv-løsning med, var der enighed om, at vi må indkalde
beboerne til nok et møde senere på året.
Der var ikke kommet noget forslag fra beboerne.
DS genopstiller, når der er valg til bestyrelsen.

