Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Tirsdag den 14. april 2015
Til stede: Bent, Jannik, Maibritt, Flemming, Per, Carsten
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Løbende sager
a.
Inspirationsmøde
Emner, der blev bragt op:
· Beboerblad
· Vaskeplads – med olieudskiller
· Legepladser
· Beplantning – Hvide roser ud mod Glentevej
· Stofas info-kanal
b.
Teambuilding
c.
Affaldshåndtering
Mulighed for anden håndtering af storskrald?
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra kassereren
5. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
6. Orientering fra organisationsbestyrelsen
7. Næste møde
8. Eventuelt

ad 2a)
Beboerblad
Det skønnes ikke praktisk muligt at etablere et beboerblad. Det kan til gengæld være muligt at etablere en
underside på GEs hjemmeside for afdelingen.
Vaskeplads
Forslaget har tidligere været oppe. Det skønnes for dyrt og for kompliceret i forhold til kommunale tilladelser m.m.
at etablere vaskeplads. Det blev til gengæld foreslået at sætte en udendørs hane op.
Legepladser
Ronny bør sætte gang i en undersøgelse af, hvordan legepladser bliver etableret – og til hvilken økonomi – i andre
KAB-afdelinger. Det kan være en idé at udvikle forskellige legepladser i området og lægge projektet ind i
afdelingens langtidsbudget.
Beplantning
Vedligehold af udenomsarealer er ikke tilfredsstillende. De hvide roser ud mod Glentevej bliver ikke passet
ordentligt. Det blev foreslået at etablere en anden, knap så pasningskrævende beplantning.
Stofas info-kanal
Siden søges ajourført med oplysninger om afdelingsbestyrelserne i GEs afdelinger. Herudover bør
afdelingsbestyrelsen satse på undersiger under GEs hjemmeside.
2b)
Carsten videresender oplysninger om dato, tid og sted for både den praktiske og den ’teoretiske’ del.
2c)
Afdelingsbestyrelsen ønsker at der bliver udarbejdet nyt informationsmateriale om affaldshåndtering. De sider, der
er sat op i opgangene, rummer flere fejl – og materialet motiverer ikke tilstrækkeligt klart.
Der blev igen efterlyst klarere skiltning i affaldsskurene.
Emner
· Fraktionering af dåser?

·
·
·
·

Fraktionering af glas?
Fraktionering af papir og pap?
Varsle huslejestigning – til imødegåelse af øgede udgifter til affaldshåndtering?
Undersøge økonomi, både i nuværende storskraldsordning og i etablering af storskraldsrum – eller samling
ved hjælp af gårdmændene på færre steder?

Ad 3)
Carsten orienterede om arbejdet med GEs hjemmeside, herunder både afdelingsside og orientering om Stofarelationerne.
Ad4)
Kassereren orienterede om den aktuelle kassebeholdning.
Ad 7)
Tirsdag den 12. maj. Afdelingsbestyrelsen holder desuden møde 9. juni, hvorefter der ikke vil være møder i juli og
august.
ad 8)
Gårdmændene
Det blev påtalt, at de gårdmænd, der har til opgave at passe afdelingen, ... ’ses for lidt’. Det blev igen efterlyst, at
gårdmændenes overordnede arbejdsbeskrivelse, eventuelt suppleret med specifikke sæsonopgaver, bliver fremlagt.
Fuger i murværk
Der er konstateret udvaskede fuger i murværk, måske på grund af saltning i nærheden. Murværket bør gås efter
for reparation – som led i den almindelige vedligeholdelse af ejendommene..

Mvh.
Carsten

