Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 16/02-2021
Kl. 13.00 - Fælleslokalet
Velkomst

1.Valg af referent - Ina
2.Valg af dirigent - Birte
3.Godkendelse af referat fra best.møde 13/01-21 - Godkendt
4.Vores budget/opsummering på mine tlf.samtaler med Hans Henrik Ina
gav resume af tlf.samtaler med HH vedr. vores budget. Samtalerne førte til,
at vores huslejestigning (der efter vores budgetmøde var blevet beregnet til
en stigning på 6,33 procent imod en forventning/hurtig beregning på ca. 4
procent), i stedet blev til en stigning på 1,98 procent, med forsikring om, at
vores budget så helt fornuftigt ud.
Det kan betale sig at sige fra og have en bestyrelse der kæmper for og
varetager afdelingen interesser.
5.Trivselsundersøgelse(skal vi udfylde den til bestyrelsen, når der kommer
en til hele afdelingen?) Bestyrelsen udfyldte et samlet trivselsskema, hvor
nogle punkter ikke kunne tages stilling til af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil snarest komme med forslag/godkendelse omkring
trivelsundersøgelsesskema til hele afdelingen, bl.a. ift. det Hans Henrik har
sendt til os.
6.Saltning i gården/stadig samme problem som de foregående år, trods vi
nævner det hvert år, hvad gør vi? Det er stadig det samme problem, også
efter Birte har skrevet til Ejendomskontoret. Der SKAL findes en ordentlig
løsning på dette problem. Det ødelægger bl.a. vores bede og miljøet.
Efterfølgende er problemet blevet løst med Ejendomskontoret

7.Forslag til skrivelse ift. opstilling til bestyrelsen (et fra hvert
best.medlem), hvordan går det? Birte har lavet sit forslag Birte og Jan har
lavet nogle rigtig gode forslag, Bogda og Ina vil også komme med deres
besyv.
8. At klage i vores afdeling og vores ”job” omkring det Bestyrelsen vil lave
et opslag omkring klagegangen, der både skal op på opslagstavlerne og i
postkasserne (printes på ejendomskontoret). Opslagene skal printes på
farvet papir f.eks. gul.
Bestyrelsen har ikke til opgave at behandle klager.
9.Bestyrelsesmøde næste gang Tirsdag den 23. marts kl. 13.00
10.Bordet rundt/evt. Ingen emner.

Gennemgang af alle lokaler udsættes til 1. best.møde efter afd.møde budget

