Referat bestyrelsesmøde afd. 16


Anmodning om dispensation fra Pia og Willy Nederhaven 13.
Vi har fået og behandlet anmodning om dispensation til lukning af carport, som nu er
sendt videre til administrationen til behandling og vi afventer svar derfra.



Telefonlister
Telefonliste for bestyrelsen og NAB er sat op i værktøjsskuret.

Vi må kun sætte telefonnumre til bestyrelsen og NAB op i skuret.

Bestyrelsen har håndværker-telefonliste til brug ved nødstilfælde.



Nabohjælp:
Mange af os har en profil på Nabohjælp.dk og er glade for at bruge den, men der er
også nogle der ikke er bruger. Vi mener ikke at man nødvendigvis skal være medlem
af Nabohjælp, vi kan selvfølgelige give besked til andre i afdelingen om/hvis vi rejser
eller ikke er hjemme i et bestemt tidsrum, så de er opmærksom på at kigge efter
huset.
Der er bestilt nabohjælp skilte.



Telefonliste i tilfælde af noget sker for huset og vi ikke er hjemme.
Fx hvis el går ud eller andre skader sker. Det er ikke et krav, kun et valg til dem der vil
være med. Man kunne eventuelt også have et telefonnummer hos en anden, som har
adgang til huset.
Bestyrelsesmedlemmer har listen og den bliver kun brugt ved nødstilfælde



Afdelingsmøde
Der blev snakket om parkeringspladsen på afdelingsmøde om hvem kan bruge og
hvornår, vi synes ikke vi skal lave flere regler om det.
Men vi viser hensyn og hvis vi forventer mange gæster, er det en selv som må snakke
med de andre og informere derom.



Bestyrelsesmøde holder vi i uge 14 og 44, hvert år og flere hvis der er brug for det.



Maling af værktøjsskuret.
Vi vil til foråret finde en dag til at male værktøjsskuret.
Ikke alle kan komme til at male, så dem som ikke maler, kan
eventuelt åbne sin have hvor vi kan vise og inspirere hinanden med hvor fine og
dejlige have vi har.
Vi kan spille kroket eller konge spil, og finde nogen der vil bage kage og lave kaffe.
Vi er åbne for alle forslag, hvis I har nogle gode ideer til dagen, eller der er
andet I synes vi kan få lavet den dag, så vi kan få skabt en hyggelig dag sammen.
Vi sender oplysninger ud, når vi nærmere os tidspunktet.



Vinterfest/sen julefrokost
Efter vellykket gadefest har vi ønske om at se hvor mange er interesseret for
vinterfest eller sen julefrokost den 25. februar 2017, vi kan leje gildesal hos NAB.
For at vi kan danne overblik over hvor mange er interesseret vil vi gerne at i sætter
kryds nederst her på siden og afleverer til Arndis Nederhaven 14, inden 25. nov. Det
er ikke bindende, kun for at se hvor mange er interesseret. Der vil komme brev med
tilmeldingsblanket senere hvis det viser sig at være stor interesse for vinterfesten.



Andet:
Vær opmærksom at når i lukker/smækker med døren i redskabsrummet, at det
høres tydeligt om aftenen inde i naboens lejlighed.
Os med hunde viser hensyn, og passer på at hundene ikke gør og dermed generer
naboerne.
Vi holder carport og vores forhave fine og ryddelige.
Vi vil gøre jer opmærksom på at dagsorden og referat kan man se
på Nab's hjemmeside.

Til mødet med Jan blev Arndis gjort opmærksom på at bestyrelsen skal sende dagsorden for
bestyrelsesmødet ud inden bestyrelsesmøde og referat efter mødet. Men fordi begge møder var
samme dag nåede vi det ikke men det bliver gjort fremover.
________________________________________________________________________________________________
Klip up, udfyld og aflevere til Arndis på Nederhaven 14. Hvis I har lyst til at være på telefonlisten.
Nederhaven nr. __________
Navn:

Mobil:

Jeg/vi er interesseret for vinterfest/sen julefrokost den 25. februar 2017

Kommer ____________ (antal)
Evt. forslag til bestyrelsen:

kommer ikke _____________

