Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Tirsdag den 9. december 2014
Til stede: Maibritt Søgaard, Jannik Schwarz, Per Skarsby, Carsten Skov, Ronny Hjordt-Nielsen

1.
2.

Valg af dirigent
Løbende sager
a. Vedligehold af tørregårde – Status fra Ronny?

Alle brædder, der skulle bankes på plads, skulle være ordnet.
b.

Underskrift på dateret forretningsorden

Forretningsordenen blev underskrevet.
c.

Service i beboerlokalet – Afregning for rengøring – Status fra Ronny?

Manglende service skulle nu være anskaffet. Desuden er der lavet en liste over det udstyr, der er til rådighed.
d.

Styringsdialog – Møde med kommunen

Afdelingsbestyrelsen har tidligere besvaret det skema, som kommunen lægger til grund for mødet. Ronny, David
og Carsten deltager.
e.

Affaldshåndtering – Oplæg fra Carsten

Det blev drøftet, om der burde opstilles containere til konservesdåser. Spørgsmålet vil indgå i drøfte lserne med
kommunen om den fremtidige affaldshåndtering.
Den resterende del af oplægget anvendes herefter til orientering over for beboerne.
Ronny og Carsten arbejder videre med skiltning i affaldsgårdene om, at glas og flasker skal smides i
glascontainerne.
f.

Anvendelse af sparepærer

Ronny undersøger anvendelsen af sparepærer – samt typer heraf - uden for lejemålene.
3.

Orientering fra formanden
a. Møde med David og Ronny den 12. November

Det blev besluttet, at Carsten tager kontakt til Niels Peter med henblik på orientering om diskussioner og
beslutninger i organisationsbestyrelsen.
b.

Antenneudvalget – Forslag til organisationsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen tog oplægget til efterretning.
4.

Orientering fra kassereren

Afdelingsbestyrelsen giver Glenteklubben et tilskud på 3.000 kroner. Det bliver samtidig meddelt, at mangler i
beholdning af service med mere fremover vil blive modregnet.
5.

Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
a. Dispositionsfonden – Træk og anvendelse i regnskabsårene 2010/2011 – 2013/2014

Afdelingsbestyrelsen drøftede anvendelsen af dispositionsfondsmidler i perioden. Der vil løbende blive arbejdet på
dialog med organisationsbestyrelsen om anvendelsen af dispositionsfondsmidlerne.

6.
7.

Orientering fra organisationsbestyrelsen
Næste møde

Tirsdag den 13. Januar.
8.

Mvh.
Carsten

Eventuelt

