Afdelingsbestyrelsen Ndr. Munkegård
Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 6. februar 2017 kl. 19.00
Kælderen Dalstrøget nr. 135
Tilstede ved mødet er:
Bjarne Busgaard, John Hædersdal, Peter Rytter Hansen, Peter Berner,
Maria Egevang, Pernille Iisager og Malene Niemeier.

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1

Der kommer røgalarmer i alle lejligheder i foråret 2018 og ikke kun i
flyttelejligheder.
Møde om de 8 boliger 25/1
Sagen blev gennemgået og der er nogle småreparationer, men ellers
er sagen afsluttet.

Godkendelse af referat fra 16/1

Punkt 2
Orientering fra formanden

Punkt 3

Forretningsudvalgsmøde i Almenbo
Der er lavet en vedtægtsændring i forbindelse med indtrædelse af et
nyt medlem - Kunstnerbyen.
Økonomien er fin.

Økonomi

Punkt 4
Status renoveringsprojekt

Punkt 5
Punkt fra kvartalsmøde med
Henrik.

Punkt 6
Udvalg

De sidste reparationer er ved at være lavet og der er rykket for de
ting der mangler.
Vi ønsker at der i flyttelejligheder også bliver malet på indersiden af
skabslågerne, hvis forsiden af lågen vurderes til maling.
Hjemmeside
Alt kører fint.
59 medlemmer på Facebook.
Energi
Det ser rigtig fint ud. John holder øje med forbruget og tager det op
hvis der er udsving.
Grønne områder

Boligorganisationen
Munkegård

Ndr. Munkegård

Vi undersøger hvad der kan etableres på græsset mellem Lidl og
bagerste blok så det bliver hyggeligt og pænt igen.

Punkt 7
Nye tiltag 2018

Punkt 8
Åben- og ærlighed i bestyrelsens
arbejde.

Punkt 9

Vi vil gerne have fjernet de skilte der står rundt omkring og som ikke
bruges, og have istandsat dem der rent faktisk gælder.
Beboerlokale
Projekt godkendt.
Arbejdet starter nu.
Parkeringsprojekt:
Der er indhentet tilbud, vi vil gerne have lidt flere før vi træffer en
endelig beslutning om hvem der skal lave det.
Vi ønsker flest mulige pladser i hver række, men det skal stadig være
pænt og der skal være plads til andre ting som cykelstativer,
skraldespande, tæppebankerpladser osv.
Vi vil gerne bevare træerne hvis muligt, så vi ønsker dem flyttet et
andet sted hen.
Vi ønsker en bestyrelse med åbenhed og hvor alle er informeret om
alt hvad der foregår.
Der er ingenting til eventuelt.

Eventuelt
Næste møde er 6/3-18 kl. 19.00
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