
Referat 20-6-2021 k 11.30
Deltagere:Jonna, Stine, Tine, Axel, Dea og Younes
Mødet afholdes hos Tine 137/1-4
afbud Dea, Younes

Punkt Emne Beskrivelse

1 Siden sidst

Manglende unik adgang
arbejdsdag
Axels lejlighed

2 Budget kunne ikke gennemgås, da det ikke er kommet
endnu

3 Udlæg Pølsevogn til arbejdsdag 7500 kr
Blandingsbatterier 5136 kr
Gribetænger 248 kr
Udendørspærer 550 kr
Blomsterfrø 794 kr
Drikkevarer arb. dagen 494 k
Kuverter 60 kr
kortgebyr 100 kr

4 Nyt fra grupperne Brian fra 147/1-2 erstatter Jesper der er
fraflyttet

5 Markiser Signe og Christians  anvisninger til godkendelses
forslag, skal samskrives, og sendes til
godkendelse på afdelingsmødet

6 Fejl- og Mangel Udvalg vi venter på evalueringsskema

7  Webmaster Signe fortsætter

8 Markvandring Blev gennemført af bestyrelsen og Christian.
Han var lidt rystet over terassernes tilstand, og
vil rykke 3b for en løsning.
Han påpegede at der manglede rottesikring
under specielt terasserne, da skærver ikke er
nok

9 Slidske 147 En beboer har ønsket en cykel slidske op til
første sal. det blev diskuteret, og vi blev enige
om at det skal op som forslag til afdelingsmøde.
Hun bliver derfor bedt om at sende det ind til
beboermødet i sept

10
accubiz

Stine har endelig fået adgang til accubiz. En
adgang hun burde have fået så snart hun blev
kasserer. En skuffende langsom arbejdsgang
fra KAB
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11 ny arbejdsdag Der blev ikke planlagt ny arbejdsdag, men de
opgaver der manglede at blive udført på
arbejdsdagen vil blive udsendt til de husstande,
der ikke var tilstede, og de skal så melde tilbage
hvilke opgaver de tager, og hvornår de vil
udføre dem.

12 evt. intet

Nyt møde start august, når vi kender dato for afdelingsmødet. Afventer svar på hvor det kan
holdes


