Møde den

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden
Møde foregår: I kælderen
Møde den 27. april 2011
Møde start: kl. 20.05
Møde slut: kl. 22.05
Tilstede er fra bestyrelsen: Betty, Ellen, Jacques og Jonas
Møde næste gang i/hos: I kælderen
Møde dato næste gang: onsdag den 1. juni 2011, kl. 19.00
1. Valg af dirigent.
1. Betty
2. Valg af referent.
1. Jonas.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde:
1. Godkendt

4. Formands beretning
-

Vi har lavet et tiltag, hvor beboer i bygmesterhaven kan komme og snakke med os førend,
at vi skal have vores kvartalmæssige møde. Men der dukkede kun 3 beboer op, så dette
initiativ er vi gået bort fra.

-

Vi kan ikke gøre noget ved klager over larm, da må folk henvende sig til Datea.

-

VI har haft indbrud i kælderen, stuen og på 2. etage.
o Så vi henstiller til folk, at de skal lukke hoveddørerne, og lade være med at slå
låsene fra.
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o Desuden skal folk ikke lukke folk ind når de ringer på, da vi ikke ved hvem de lukker
ind.
-

Brande i barnevogns rum af to omgange.
o Efter brand er det Uffe som kontakter Datea om det kommende rengøringsforløb.
o Beboers afbrændte barnevogne skal fjernes af ejerne selv.

-

Bomme: Grundet punktering af skraldebil, da skal vi søges om få bomme. Vi har dog fået
købt bomme af samme slags, som dem der sidder ud mod Bisiddervej.

-

Skrald: Fra november er det blevet vedtaget at storskrald skal fyldes i KLARE sække.

-

Grill: Engangsgrill på græsset er ødelæggende, men dette vil blive ordnet ved at Uffe
lægger fliser ud, således at de afsvedne pletter ikke udvikler sig.

-

Fastelavnsfest: Det var rigtig hyggeligt, med et dejligt sønderjysk kaffebord. Der var
omkring 60 til 70 personer som var i arrangementet.

-

Havefonden: Der har været et frafald i gruppen, så nu er der 3 i havefonden. Der var en
tendens til at børnefamilierne ikke var nede på planen under arbejdet, og da arbejdet var
slut, da myldrede det frem med børnefamilier.
o Der vil blive lagt sten i græskanterne og ved diverse hjørner.
o Der var stemning for at få et træ i gården blandt de fremmødte.
o Der forslås at man søger fonde om det kommende træ. Man kan søge hos f.eks.
Matas.

5. Kasser beretning
-

Vi får på årsbasis ca. 42.000 kr. og ca. 35.000 går til LLO. Vores kassebeholdning er på ca.
11.500 kr.

-

Vi har haft udgifter til fastelavnsarrangementet.

-

Der har været donationer til havefonden på 1200 kr.

6. Punkter på dagsordenen:
-

Valg til bestyrelsen:
o Poul Sørensen 41, 1.mf., meldte sig til revisor.
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o Nyt medlem Kim Rose 45, 4. th. rosedk@gmail.com
o Kasser Ellen Dam 37, 1. th.

-

LLO, skal vi stadigvæk være medlem?
o Hvad kan vi bruge LLO til?
o Person fra LLO skal komme til bestyrelsesmøde.
o Der er 10 der stemmer for at vi stadigvæk skal være medlem, og der er 3 som
stemmer imod, og 1 stemmer neutralt.
o

-

Forslag til ændring af husorden: Forbud mod at bore lørdag og søndag før kl. 10.00 og efter
kl. 16.00.
o Dette blev der ikke stemt om, da vedkommende som tog emnet ikke var til stede.
o Der henvises til godt naboskab, og at folk hjælper hinanden eventuelt med at bore


-

Parkering i gården?
o Sten vil blive sat i græs kanterne, og der vil også blive sat bomme, når godkendelsen
til bommene er kommet.
o Vi vil undersøge om et parkeringsselskab kan komme ind over, således at folk der
ikke kun gør brug af og pålæsning situationer i hesteskoen bliver straffes.
o Det er også blevet forslået at lave bump i indercirklen.


-

Dette vil blive taget op med Uffe af Betty.

Sko problem opgangene:
o Der henstilles til at sko der sættes uden foran ens dør ikke bliver sat i større
mængder.
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-

Datea: Der blev snakket om at beboer, som gerne vil have lavet regler uden om
beboerrepræsentationen for eksempelvis festlokalet. Det skal ikke være muligt at en
beboer trætter Datea, og dermed eftergiver for vedkommendes kommende regler.

-

Vinduespudsning: Der bliver pudset vinduer 2 gange om året ifølge Datea, og der er blevet
pudset vinduer en enkelt gang i år.

-

Hjemmesiden: Der opfordres til at nyheder sendes til beboers mail adresser, således at folk
bliver gjort opmærksomme på nyheder og andre vigtige budskaber.

-

Lys i gården: Der har ikke været lys i gården om aftenen i de sidste to dage. Tages op med
Uffe.

7. Hvem indkalder til næste møde?
1. Navn: Betty
2. Procedure for møde indkaldelse
1. Der skal sendes Email. Dette skal gerne sendes/afleveres 2 uger efter sidst
holdte møde.
2. Mail skal indeholde tidspunkt og sted for kommende møde og referat af
forrige møde.
3. Repræsentanterne skal mindes om mødet 7 dage før det næste møde.
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