AFDELING 20
Referat af bestyrelsesmøde den 10. juli hos Ebbe, VV23.
Til stede var Jack. Susanne og Ebbe. Ellen var forhindret.

1. Generelt
Vi har problemer med ordentlig sortering af affald i vores containere.
Vores gadekær skal respekteres som et smukt element i vores fællesareal.
Skrænten mod vest vokser for vildt med blandt andet brombær og skal derfor
renses.
2. Affaldssortering
Der er desværre brug for at stramme op omkring brugen af vores affaldssortering.
Mademballager såsom juice-, mælke- og pizzakartoner skal i husholdningsaffaldet og
ikke i genbrug. Containerne må ikke overfyldes. Større ting skal beboerne selv køre
på genbrugspladsen og må ikke stilles ved siden af containerne. Det er nemt at følge
sorteringsvejledningerne som er sat op i affaldsstationerne. Jack er ved at undersøge
evt. desinfektion af containerne og vil varetage vores affaldssortering.
3. Gadekæret
Nogle børn har været ude i dammen, og det må ikke ske. Der er sendt en skrivelse
rundt om dette. Springvandet er midlertidigt ude af drift, men vil blive repareret
hurtigst muligt. Algerne breder sig i godt vejr med lynets fart, så vi vil prøve at få
dem renset op inden de tager alt ilt fra fiskene.
Susanne vil tage vare på problemerne omkring gadekæret.
4. Fællesarealet
Ebbe taler løbende med Elke om vedligeholdelsen af fællesarealerne, Skrænten mod
vest vokser vildt især med brombær og vi har aftalt at sprøjte for at holde dem
nede. Efter at den nye ejer har sat hegn om engen er det blevet vanskeligere at
komme til for Elke. Ebbe kontakter NAB for at få præciseret, hvorfra og -til de
enkelte beboere har vedligeholdelsen af deres haver her.
5. Husdyr
3 stk. registrereringsattester er indkommet og godkendt. Et lejemål mangler at
udfylde en attest.
6. Økonomi
Afdelingen kan disponere over 3750,- kr. til Telefon, pc, printer, blæk, kontorartikler
m.v.. Ebbe rykker NAB for beløbet.
Fortsat god sommer
Referat/Ebbe 15. juli 2019.

