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

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 05. maj 2021 kl. 19.00
Beboerlokalet Dalstrøget
Tilstede ved mødet var:

Bjarne Busgaard, John Hædersdal,
Maria Egevang, Malene Niemeier, Jens Rytter Hansen

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1
Godkendelse af referat fra 7/4
Punkt 2
Post/orientering fra formanden
- Generalforsamling E/F
- Udlejning kælderrum.
Bimåler eller som nu
- Parkeringsretningslinier
oplæg fra Maria
- Opfølgning kvartalsmøde
med Henrik

Referatet er godkendt
Generalforsamling E/F
31. maj – Bjarne og John deltager
Rengøring/græsområdet
De unge mennesker
P-kælder projektet
Udlejning kælderrum. Bi-måler eller som nu
Jens og John gennemgår lokalerne og danner et overblik over hvilke
der bruges og hvad de bruges til, så vi senere kan drøfte behovet for
bi-målere og udlejning af tomme kælderrum.
Parkeringsretningslinier oplæg fra Maria
Bestyrelsen er i gang med at udforme et skriv omkring Retningslinjer
for de 12 Garager og P-kælderpladser under Lidl.
Opfølgning kvartalsmøde med Henrik
Der er afholdt kvartalsmøde med Henrik inden bestyrelsesmødet.
Almenbos konference
Medlemmer fra bestyrelsen der kan deltage opfordres til at gøre det,
da det er lærerigt.
Egain?

Boligorganisationen
Almenbo

Ndr. Munkegård

Punkt 3
Økonomi
Punkt 4
Klagesager
Punkt 5
Opgaver 2021
- Amaliehaven, udføres
medio maj 2021
- Stigstrenge, møde primo
maj med Arkitekt og
Almenbo
- Tv valg YouSee, hvornår skal
infomøde holdes, efter 21.
maj
- Husorden, oplæg 8 dage før
næste møde (Maria og
Malene)
Punkt 6
- Orientering fra udvalgene
- Grønne områder og
motionsrum (Maria)
- Hjemmeside og Facebook
(Maria/Laila)
- Forbrug på ejendommen
(John)
- Aktivitetsudvalg
(Laila/Malene)
- Beboerlokale
(Laila)

Punkt 7
Eventuelt

Boligorganisationen
Almenbo

Claus har indkaldt dem til møde 28. maj
Økonomien ser fin ud.
Ingen klager
Opgaver 2021
Amaliehaven
Starter midt i maj
Stigstrenge
Bestyrelsen har møde med Arkitekt og Almenbo midt i maj
Det forventes at der skal afholdes et infomøde for beboerne i juni.
Tv valg YouSee
Infomøde skubbes til efter sommerferien, da der ikke skal ligge to
møder lige efter hinanden.
Husorden
Skubbes til senere.
Orientering fra udvalgene
Grønne områder
Intet nyt
Hjemmeside
Ingen nye anmodninger på Facebook
Forbrug på ejendommen
Vi har gennemgået el-, varme- og vandforbrug og det ser fint ud.
Aktivitetsudvalg
Ingen kommende arrangementer endnu.
Beboerlokale
Udlejning igen fra 1. juni jf. Coronaregler
Bestyrelsen er på at lave en kalender på hjemmesiden, så man kan se
hvornår lokalet er booket.
Ingenting til eventuelt

Ndr. Munkegård

