Bestyrelsesmøde d. Onsdag d. 20. november 2019:
Godkendelse af referat: - ikke skrevet endnu så ikke relevant denne gang.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
Julefrokost – ja/nej?
Hvornår, hvad skal vi have at spise, hvor holdes det – fælleshuset ik?, hvem er interesseret, hvem
står for hvad?, datoer?

Ja, forrige bestyrelse skal med. Søndag d. 8. december. Kl. 12 mad ca. 12:30
Kaare bestiller mad, Claus henter.
Holdes i fælleshuset.
Martin sætter ind i fælleshuskalenderen.
Orientering fra formand og kassere: (fx nye emails og andet – hvis man har noget nyt at sige)
Fælleshusmail mangles stadig at blive sat ordentligt op for Thor. Bestyrelsesmail mangler også for
Martin og få andre.
Status på klager: (der kommer næsten aldrig nogen, men i skal tale om hvad der er blevet gjort hvis
der har været nogen)
Ikke nogen klager.
Cigaretbokse: kræves der nye cigaretbokse eller nøjes vi med dem vi har i første omgang og ser om
problemerne, med cigaretskodder der flyder, løser sig nu hvor rengøringsdamen er blevet bevilget
flere timer.
Vi ser tiden an. Tager den op igen næste bestyrelsesmøde. Kunne evt. ændre designet i fremtiden,
da de nuværende kunne føre til brænd i nogen af bygningerne. Nogle fritstående kunne være en idé.
Bedre skiltet? Kunne evt. formindske antallet der flyder.
Andet?
Husk at spørge de andre i bestyrelsen.
Suppleanter kommer også til bestyrelsesmøder fremover.
Rygning kan ”forsøges” ændret i husordenen. Men problemet ligger i at det er alle kontrakter der
skal ændres, og de nuværende kontrakter forbliver som de er.
Spørg bestyrelsen v. Åbyparken, hvor store problematikker er der ved at håndhæve det, og hvordan
de gør det?
Skal vi skrive facebook gruppen på hjemmesiden?
God idé
Vi kunne også lave en oversigt over hvilke fælles faciliteter vi har så folk får et bedre overblik over
det.
Problemerne med fællesrummet – bedre løsninger end dem der blev drøftet på beboermødet?
Næste møde?
Torsdag d. 12. december kl. 18:00

