Referat af bestyrelsesmøde afd. 14 d. 14 maj 2019
Deltagere: Lars, Kristian, Anne Marie, Søren, Susanne, suppl. Ronni og Pia
Referat fra sidste møde er godkendt.
Info fra Lars:
 Lars har været på studietur med NAB. Har set på forskellige boligtyper bl.a. til
forskellige beboer aldre. Også sociale foranstaltninger med frivillige er besøgt.
Har hørt om boligbestyrelses ambassadører, der hjælper nye tilflyttere med alskens hjælp
i.f.t. Boligforening, kommune osv..
 Intet nyt fra NAB om brandalarmer i vore huse.
 Lars har talt med NAB vedr. brug af håndværkere i afd. 14. Som tidligere beskrevet
er der valgt håndværker firmaer til brug i afd. 14. af bestyrelsen. Hvis du har ønske
om ændring af din bolig eller reparationer ved brug af håndværkere, skal du som
det første henvende dig til formand Lars herom.
 Mini-kursus i tyverisikring i Guderup d. 4 juni blev aflyst. Fremover vil vi blive
inviteret til lignende kurser om sikkerhed af Guderup afdelingen.
Info fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 Pia oplyser at kreativgruppe mødes hver mandag formiddag – lige nu 5 beboere.
Alle er fortsat velkomne. Det er hyggeligt!
 Facebook ,Birkevej-gruppen kører. Blot 15 brugere er tilmeldt. Vi ønsker gerne flere
medlemmer i gruppen. Kontakt gerne Pia herom.
 Gå-ture (tirsdage kl 15-16) er i gang med forskelligt fremmøde. Du er stadig
velkommen til at deltage.
 Kristian og Pia har foreslået NAB at lave en juletræs fest for samtlige beboere og
personale i NAB. Der er afholdt et møde herom med en rep. fra Hovedbestyrelsen.
NAB er interesseret heri og vil arbejde hen imod fest medio november. Der vil senere
komme følere ud vedr. beboer interesse.
Indkomne forslag:
Lars medtager Ib Marnows 3 forslag/ønsker til NAB:
 Ib ønsker skriftligt svar på hans skrivelse om isolering af husenes tekniker-rum og
heraf følgende varmespild.
 Ib ønsker den sidste birk mellem Birkevej 16-18 fældet. Godkendes af bestyrelsen.
Info til Bjarne.
 Ib forespørger om NAB har planer om at frigøre vore hussokler for jord. ( forebygger
fugtproblemer)
Kristian og Pia har ønske om opsættelse af bænk, på det lille grønne område på vej 2.
Lars undersøger priser på 3 bænke der kan benyttes på vej 2 og på vort store grønne
område bag vej 4. Godkendes af bestyrelsen.
St. Hans:
Alle beboere inviteres til St. Hans kom-sammen den 23. juni kl. 19
på bagerste grønne område.
Kryds i kalender. xxxx
Invitation med tilmelding følger.
Beboeres gæster er velkomne, dog således at gæster selv medbringer mad og drikkelse.
Sommerfest:
Vi inviteres alle til sommerfest den.10. August 2019
Kryds i kalender! Xxxxx
Invitation og info kommer.
Enlige beboere er velkommen til at invitere 1 gæst med.

Vend.

Eventuelt:
 Vort telt kan udlejes til os på Birkevej og andre bestyrelser i NAB, mod depositum
på 500kr. Kontakt til Søren, Birkevej 58, herom.
 Lars har forespurgt ved brandmyndighed om det er forsvarligt at bruge flis på
vore ”brandveje” - afventer svar.
 Vor bålplads kan benyttes til aflevering af småt brændbart haveaffald – dog ikke til
træer, store tykke grene eller jord.
Næste møde i bestyrelsen:
Tirsdag d. 9. juli 2019 kl. 19 hos Pia.

Venlig hilsen fra bestyrelsen.
D. 5. juni 2019

