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1. Fraværende
Ingen.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
a)Inge-Merethe får brev med velkommen til afdelingsbestyrelsen, sendt i dag.
b) Hvornår kommer der altaner til dem som gerne vil ha'? John har lige fået brev fra Nykredit
- de beboerne får dem lige så snart vi kan. (Lån skal også godkendes af kommunen.) Der har
været en utrolig lang behandlingstid hos Nykredit.
c) Bente har kontakt til Jette, som vil lave noget loppemarked. Bente har forklaret Jette, at der
overhoved ikke kan være penge involveret, og at det må være helt for Jettes egen regning.

4. Meddelelser fra administrationen
a) Containerpladsen er 90% i brug! Skal den eventuelt være åbent 1. lørdag om måneden?
Eventuelt en container til bytte-central? Der laves parkeringspladser på den gamle containerplads.
b) Brev fra Bjarke, 9 år: "Kan jeg få 2 fodboldmål..?" Enstemmigt vedtaget, vi skriver et pænt
brev, giver en sodavand til ham og hans kammerater, m.m. (bold, måske med ned og købe
målene, alt efter om Administrationen har tid og finder det relevant.)
c) Ko: Der kommer planche op om historien bag.
d) Vibeke ansat, går stadig godt.

5. Eventuelt
David orienterer om udviklingen i MiljøUdvalget og angående Real Dania bevilling; tilsagnsbrevet, kommunens tilsagn eller mangel på samme, forslag til organisering - David læser papir op, vedlagt som fil her. Får grønt lys til at gå videre med at undersøge mulighederne.
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a) Paraboler - er der check på dem? (ja - John)
b) Vand- og Varmeaflæsning, hvornår? (pågår nu - John)
c) Står afdelingen for vedligehold af de nye toiletter, køkkener osv.? Ja, det gør vi.

Husk næste møde tirsdag den 8. maj 2012
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