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

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 19.00
Beboerlokalet Dalstrøget
Tilstede ved mødet var:
Bjarne Busgaard, John Hædersdal, Peter Rytter Hansen,
Maria Egevang, Malene Niemeier, Laila Olsen, Jens Rytter Hansen

Dagsorden:
Punkt 1
Godkendelse af referat fra 20/8
Punkt 2
Orientering fra formanden
a. Konstituering af bestyrelsen,
udvalg og repræsentantskab
b. Møder 2020/21
c. Styringsdialogmøde med GK
26/11 – emner
d. Mail – kabinescooter i pkælder (Inge Rasmussen)
e. Mail fra Kell Arp

Referat:
Referatet er godkendt
a. Konstituering af bestyrelsen, udvalg og repræsentantskab
Næstformand: Peter
Kasserer: Bjarne
Sekretær: Malene
Repræsentantskabet: Peter og Jens
Udvalg:
Grønt udvalg: Maria
Hjemmeside: Peter
Aktivitet: Malene og Laila
Forbrug: John
Beboerlokale: Laila
b. Møder 2020/21
Næste møde er den 30/11 kl. 17.00
c. Styringsdialogmøde med GK 26/11 – emner
Bjarne og Lisbeth deltager
Følgende emner medbringes herfra:
- Parkering
- Unge mennesker i garagen
d. Mail fra beboer ang. kabinescooter
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Bestyrelsen har besluttet at omdanne plads 1266 til en MC plads,
da den er for lille til en bil og denne kan også udlejes til
kabinescooter.
Bestyrelsen har i samme forbindelse besluttet at lave plads 1251
om til ekstra cykelparkering, da den i forvejen bruges til dette.
e. Mail fra beboer ang. unge mennesker i p-kælder:
Området er ikke vores, men Lidl’s.
Bestyrelsen har kontakt til SSP og politiet som ønsker
samarbejde omkring problematikken og som gerne vil have at vi
tager kontakt når vi ser de unge hænge ud på området i pkælderen.
Bestyrelsen igangsætter samtaler med ejerforeningen omkring
hvilke muligheder vi har for at afhjælpe problemet.
Punkt 3
Økonomi

Økonomien ser fin ud.

Punkt 4
Klagesager
Punkt 5
Opgaver 2020
a. Amaliehaven, udføres
marts/april 2021
b. Stigstrenge (starter mødet
med Claus og Anthony)
c. Multibane m.m. v/blok D
d. Husorden, oplæg til møde i
januar 2021 (Maria og
Malene)

Ingen klagesager
a. Amaliehaven, udføres marts/april 2021
De sætter træer op i november
Der fjernes lidt af bøgehækken og det sætter den op ved
affaldspladsen
b. Stigstrenge
Rådgiveren Anthony besøger alle lejligheder og inspicerer
badeværelserne, før vi tager en beslutning om hvad der skal ske.
c. Multibane m.m. v/blok D
De er i gang
Klatregrebene kommer i slutningen af november
d. Husorden, oplæg til møde i januar 2021 – evt. revision.
Malene og Maria sætter sig sammen og kigger den igennem.
e. Yousee-møde
Forløber som planlagt. Foreløbigt ikke så mange tilmeldte.

Punkt 6
Orientering fra udvalgene:
a. Grønne områder
v/Maria
b. Hjemmeside m.v.
v/Peter
c. Forbrug på ejendommen
v/John H.
d. Aktiviteter
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a. Grønne områder:
Ikke noget nyt
b. Hjemmeside:
De seneste referater lægges ind hurtigst muligt
c. Forbrug:
Vi har fået overblik ud og det ser fint ud.
d. Aktiviteter:
Der er grundet Corona ikke planlagt aktiviteter.
Intet Bankospil i år.
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v/ Laila og Malene
e. Beboerlokale
v/ Laila

Boligorganisationen
Almenbo

e. Beboerlokale:
Almenbo anbefaler, at lokalet ikke lejes ud frem til den 22
november.
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