Referat fællesmøde afdeling 16-17-18 den 30. oktober 2017
1. Afdeling 16 og 17 er nu fælles om container, den bliver tømt oftere, så lugtgener er
mindre, den bliver stående hele året og de er fælles om omkostninger.
2. Gadelys har vi valgt at bliver tændt hele natten, dette giver større tryghed og
sikkerhed, både hvis Falck og Politi skal hurtig finde frem og for at afskrække
indbrudstyve. Afdeling 17 har fået nye gadelampe sat op med led lys, de andre
afdelinger har energisparpærer. De ekstra omkostninger er så små at det ikke vil
kunne mærkes.
3. Legeplads, alle afdelinger er fælles om legeplads der er mellem afdeling 16 og 17. Vi
har valgt at købe bord-bænke til legepladsen så det er mulighed for at tage
madpakke eller andet med og hygge på pladsen, bænken bliver bestilt nu så det kan
være klar til foråret. I 2017 havde afdeling 16 en arbejdsdag hvor de malede og
rensede legepladsen. Afdeling 17 vil så gøre det i 2018.
4. Fodboldplads mellem afdeling 17 og 18 er til fri benyttelse af alle afdelinger.
5. Fart grænse, parkering! Det er kørt rigtig stærkt på vejen mellem afdelingerne,
derfor vil vi kontakte teknisk forvaltning om evt. muligheder for at tvinge bilister til
at sænke farten. Vi vil også opfordre jer alle om at køre forsigtigt og bede jeres
gæster om det samme. Det er også tit at det er parkeret på fortov foran husene og
bedes i være opmærksom på det og henvise jeres gæster til parkeringspladserne.
6. Algrensen af tage, det er stor utilfreds med det arbejde vi fik lavet og vil vi høre om
hvad der kan gøres bedre. Hele arbejdsgangen var meget uprofessionel så vi spørger
os selv var det for billigt for at kunne få godt stykke arbejde lavet.
Vi havde rigtig godt møde, hvor det var vel mødt, det er kun positive erfaringer af vores
øgede samarbejde. Dejligt at kunne dele erfaringer, gode råd og ideer.
Bestyrelserne fra afdeling 16 – 17 – 18

