Afdelingsbestyrelsesmøde i Engbrydeparken
Den 8. oktober 2013, kl. 18.30
Bestyrelseslokalet

Deltager

Niels Frandsen, formand
Jannik Schwarz, næstformand
Per Skarsby, kasserer
Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem
Maibritt Søgaard, bestyrelsesmedlem
Ronny Hjordt-Nielsen, Driftschef

Markvandring:
Vi har været på markvandring i dag og fik set området med Ronny og Allan. Der er fundet forskellige
fejl og mangler, f.eks trappenedgange og kældervinduer. Der er masser af ukrudt og svineri rundt om
forretningerne, som de selv skal sørge for at holde rent rundt om. Ronny vil orirentere dem om dette.
Der skal gøres opmærksom på at det er forbudt at stille ting på vores kælderarealer pga. brandfare.
Idemøde:
Vi vil som noget nyt i år invitere til et idemøde i vores beboerlokale onsdag 13.11.2013. (indkaldelse
følger) Ideen bag dette er at fostre ideer til forslag til vores kommende Afdelingsmøde, som vi så kan få
gennemarbejdet og undersøgt inden, så de forslag vi stemmer om på Afdelingsmødet er mere
komplette.
IT-Mand:
Nu har vi endelig fundet en der gerne vil hjælpe med alt indenfor IT, hvis man har behov for dette.
Han hedder Christian og kan kontaktes efter kl. 20 på tlf: 22 88 53 10 mail: basstrup@gmail.com
En beboerhenvendelse:
Efter henvendelse vil vi gerne opfordre alle med en almindelig cykel, som er raske og let til bens, at
sætte cyklerne i de dertil indrettede cykelkældre. Så vil der nemlig blive plads i garagerne til specielle
cykler.
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sætte en stopper for rygterne. Det er korrekt at bestyrelsen får gratis
internet, men det skal siges at dette er betalt af stofa og ikke af beboerne. Vi vil samtidigt gøre
opmærksom på, at vi altså bruger en stor del privat tid på det, at være med i bestyrelsen.
Næste møde er 12/11 kl. 19.
Man kan henvende sig på Glentevej 69 Kælderen fra kl 18:30 hvis man har noget.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

