Referat fra afdelingsmøde 06. september 2017
-

Referent er Arndis

Valg af ordstyrer
-

Niels var ordstyrer

Bestyrelsens beretning
-

-

-

Bestyrelsen har været på kursus i Mommark som var meget inspirerende for vores
bestyrelsesarbejde.
Til vores gadedag var der rigtig stor opbakning og groft regnet, sparede vi afdelingen for ca.
20 tusind kroner.
Flagstangsmøde og gadefest var der et fantastisk fremmøde som altid og hyggeligt
samvær.
Der er blevet købt et telt til afdelingen. Teltet kan alle i afdelingen låne til deres fester her i
afdelingen. Kontakt en fra bestyrelsen for at låne.
Bestyrelsen har været til møde med NAB og afd. 17 & 18 angående sammenlægning af
afdelingerne hvor alle stemte Nej til sammenlægning. Vi besluttede os for at holde et møde
sammen om året for at dele erfaringer og ideer.
Både afdeling 17 & 18 er nu med til at betale og vedligeholde vores legeplads.
Container er flyttet midlertidigt. Vi afventer flere tilbud i omlægning af vores
containerplads, det tilbud vi har fået synes vi er for højt.
Vi vælger faste weekender for flagstangsmøde, gadedag og gadefest så vi ved år til år
hvornår det er. Vi prøver selvfølgelig at vælge weekender, hvor det ikke er andre store
events her i Nordborg og Sønderborg
Vinduer: ikke alle har åbenbart fået lavet det sidste omkring vinduerne og derfor må i
gerne hurtigst muligt melde de mangler i har ind til mig, så vi kan få det projekt overstået.
Kipvinduer i højhuse. Vi afventer tilbud fordi Fynsk var alt for dyr.

Bestyrelsens oplæg for 2018
-

-

Male/markere parkeringspladsen så vi får det bedste udnyttelse af den.
Postkasser: Vi har snakket om at skifte de gamle postkasser ud så alle har ens postkasser.
Vi besluttede os for at de bliver skiftet ud løbende for mange af dem er ikke vandtætte. Så
hvis jeres postkasse er utæt eller andet så meld det så vi kan få den skiftet.
Vi fortsætter samarbejde med afdeling 17 & 18
Vi vil købe nye bordebænke til legepladsen, hvis afdeling 17 & 18 vil være med til det. Dem
køber vi fra Værkstedet Østerlund som har en god kvalitet.
Vi vil lave struktureret plan med Jan Maler om maling af udhæng på vores huse, hvor vi
deler husene op så de løbende bliver malet ca. Hvert 5-6 år.

Indkomne forslag
-

-

-

Maling af skraldspandsstativ i afdelingens grøn eller rød farve.
o Det blev vedtaget at skraldspandsstativet bliver malet grøn når de trænger til
maling næste gang.
Husnumre på husene.
o Det blev vedtaget at vi går i gang med at finde ud af om vi skal have nummer med
reflekser på eller at de bliver hvide og gadelamperne bliver tændt hele natten.
Maling af hoveddøre i afdelingens grå farve.
o Det blev vedtaget at hver enkelt kan vælge om de vil have døre lakeret med klar lak
som nu eller grå. Det skal så laves af afdelingens maler og bliver først aktuelt når
tiden er inde for at male igen.

Valg af bestyrelsesmedlem
-

På valg er Carl Feike og Dorthe Sørensen blev forslået af Karsten. Dorthe blev valgt til 2 år
med 16 stemmer mod 10 stemmer til Carl Feike.

Valg af suppleant
-

Jonna Jensen stillede op og Pia Jensen blev forslået af Robert. Pia blev valgt til 1. år med 18
stemmer mod 8 stemmer til Jonna.

Eventuelt
-

-

-

-

Det blev spurgt ind til hvornår vinduesprojektet bliver færdigt og det sidste bliver lavet i de
huse hvor det skal laves bedre.
o Vi er i gang med at lave lister over de mangler som stadigvæk ikke er i orden for at
få et overblik over hvad ikke er blevet lavet . Herefter rykker vi Fynsk for det.
o Nogle skydedøre er tunge og svære at lukke, vi vil undersøge om de kan justeres.
Indkørsler hvor vand samles i store vandpytter når det regner
o Det blev besluttet sidste år at vi omlægger 2-3 indkørsler om året, indtil alle fejl er
rettet.
Det blev påpeget at de indkørsler der er omlagt er der kun lagt sand, samt er blevet
stampet og derefter lagt fliser ovenpå.
o Det bliver undersøgt om det er godt nok eller om der også skal stabilgrus på.
Container står et farlig sted, hvor den skærmer for de biler der kommer kørende og kan
derfor ikke se modkørende biler.
o Uanset om der en står container, campingvogn eller bil så skærmer de, der er en
parkeringsplads der. Vi er i gang med at undersøge om der er andre muligheder
mht. placering af containeren.

Tak for et godt møde

