Referat bestyrelsesmøde 30. oktober 2017
I forlængelse af fællesmødet holdte vi bestyrelsesmøde, vi har fået meget aktiv og hjælpsom
bestyrelse og vi glæder os til de opgaver der venter derude.
Nu bliver gadelys tændt hele natten så vi har valgt at det bliver indkøbt hvide husnumre
uden reflekser.
Vi har lagt plan ang. de opgaver vil ønsker at Elke, vores gårdmand laver i afdelingen og vil vi
finde tid til møde med hende så vi kan gå i gennem de ting. Vi vil også rådføre os med Elke
om hun har nogle ideer om hvilke planter eller buske hun ville anbefale at vi planter ved
flagstangen for at gøre området pænere.
Rensning af tagrender, vi snakkede om det skulle gøres fast hvert år eller løbende og vi har
valgt at spørge Elke om hendes bud på hvor tit det skal laves. Det er bestilt rensning af
tagrender.
Jan maler er kontaktet for at aftale rutineret arbejdsgang med maling udvendigt, så det
ruller hvert fjerde eller femte år, så vi tager nogle huse hvert år. Hvordan det forgår vil vi
have Jan med i planlægning.
På listen til vores fælles arbejdsdag i 2018 har vi sat rensning af alge på flagstang og
udskiftning af brædderne på vores bænke i afdelingen.
Gamle containerpladsen, vi har besluttet at vi vil efterlyse gode forslag for benyttelse af
pladsen.
Vedligeholdelse af vinduer. Alle bevægelige dele og lukkepunkter skal smøres og efterses
med hensyn til funktion en gang årligt, men ikke de første to år. Vi vil lave plan med Allan
hvilket tid på året passer ham bedst at gøre det og vil vi i udgang af dette tidsrum få besked
om han har nået dem alle. Vi laver liste med alle vores navne og tlf. numre så han kan ringe
og aftale tid inden han kommer.
Det anbefales at plastik på vinduerne vaskes i lunken vand tilsæt autoshampoo med voks.
Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader beslagets
overfladebehandling. Afdelingen køber en flaske autoshampoo med voks som vil stå ud i
fælles skuret til afbenyttelse af vask af plastik både ud og indvendigt. Det må ikke lave holer
i vinduerne.
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde med jer alle sammen.
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