Referat fællesmøde afd. 16, 17 & 18
Mødet blev holdt hos Ole Nederhaven 22, der deltog 3 fra afd. 16, 4 fra afd. 17 og 3 fra afd. 18
1. Stofa – Vi har endnu ikke fået dato for møde med Stofa, Hans Jakob fra afdeling 18 vil
kontakte Stofa og finde tid til møde i løbet af sommeren.
2. Sammenlægning – Bestyrelserne vil forslå NAB at det bliver holdt et fællesmøde hvor vi får
alle informationer angående sammenlægning inden det kommer til afstemning på
afdelingsmødet i september.
Vi forslår at informationsmødet holdes ca. 2-3 uger inden afdelingsmødet.
3. Ordensreglement (husdyr) – Det er nedsat et udvalg med en fra hver afdeling som vil
arbejde på fælles ordensreglement og bliver sendt ud med indbydelse til fællesmødet så
alle har mulighed for at gennemgå dem inden afstemning.
Vi kan se at største udfordring bliver i forhold til husdyr.
4. Gadelys LED afd. 16-18 – Ole spurgte om afd. 16 & 18 havde overvejet at skifte gadelys ud
til LED gadelys, både afdeling 16 & 18 havde undersøgt det og fået besked om at de
sparpærer begge afdelinger kører med nu så kan det ikke betale sig at skifte gadelysene ud
med LED gadelys.
5. Legeplads – Legepladstilsyn har været og gennemse legepladsen, der er en del det skal
laves og vi vurderer at vi i fællesskab kan lave største delen selv. Når alle delene er kommet
hjem, vil vi finde en dato hvor vi i bestyrelserne vil gå i gang med arbejdet. Når vi har dato,
bliver det meldt ud til alle og dem der har lyst og mulighed for at hjælpe er velkommen at
hjælpe eller holde os med selskab.
6. Fælles grill arrangement – Det er kommet forslag om fælles grill arrangement og det har vi
arbejdet videre på. Afdelingerne køber grillpølser og tilbehør og hver enkelte kommer med
sine drikkevarer og stol til at sidde på. Vi finder en dato i uge 33-34 for fælles grill hvor vi
kan få nogle hyggelige stunder sammen. Et arbejdsteam fra alle afdelinger vil gå i gang med
at lave en stor tøndegrill som bliver i fælleseje af afd. 16, 17 & 18 og kan bruges til
gadefester mm. eller hvis beboer i afdelingerne skal holde fest, er det muligt at låne grillen.
7. Eventuelt – Ingen forslag. Det var spurgt ind til højbedene afd. 16 er i gang med på
fællesområde og Else fortalte om Ruth´s krydderurtebed på tidligere bålpladssted afd. 17.
Det var som altid et godt møde
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