Løgurnkloster den 26.august 2019.

Referat fra bestvrelsesmødet den 26.aueust 2019.
Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den

1-2.

august 2019.

MØdt var:

Jørgensen.
Jos van Stuivenberg
Andreas Knudsen
Bente Nielsen
Hans Albert

Afbud fra:
Carl Homann

(HA)
UVS)

{AK)
(BN)

(CH)

Andreas Knudsen bød velkommen

til mødet.

Herefter forsattes med dagsorden:

Daqsorden:

Pkt. 1. Orientering fra f_ormand oe administrationen.

Afklarine:

Vi har fået en del gavle udkradset og omfuget vi tog de værste så må de andre få når der er
penge i kassen.

Pkt. 2. Lvete pæle oe gavle i Klvden.

Afklarins:
Hans Albert og mig var på Birkeparken i Rødekro
langs deres lygte pæle og gavle.

for at se, hvad de gør ved deres plæner

jeg vil anbefale at vi lægge srnå fliser omkring lygterne og sten mel ved gavlene, så kan
han køre så tæt på som mulig. Så han skal ikke gå rundt rned en buskrydder bagefter, Dvs vi
sparer i sidste ende L times arbejde. Vi kan tage det over en 3 årig periode, så det påvirker
afdelingen mindst muligt.
Det vil gøre det nernmere ved græsklipning, det samme med rengøring og kantskæring.
Så

1

Pkt. 3. Badeværelser på Meisevei kvarteret og Lunden.

Afklarins:
Der blev holdt møde på kontoret den 10. april 2019, med iakob Hansen og inspekt6r
Torben Leen, hvor der blev drøftet badevaerelser på Lunden og Mejsevej kvarteret,
konklusionen er at økonomien erved at vaere tømt, vilviforsøge at sende et spørgeskema
ud til beboerne om hvem der havde lyst og ikke lyst til nye badeværelser, og Jakob og mig
undersøger en løsning på hvad vi kan lave da der er flere ting man skaltage hensyn med,
da der er små, mellern, og store lejligheder.
Vi foreslår § 37 b.
Pkt. 4. Eventuelt:

Afklarine:

lntet at drøfte
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Jos van Stuivenberg

Andreas Knudsen

Cari Homann
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Bente Nielsen

