Referat af bestyrelsesmøde d. 27. marts 2017.

1. Kloak-projekt.
Bestyrelsen deltager i de ugentlige byggemøder. Heldigvis går det hele efter planen og arbejdet skrider fint
fremad. Vi hører ikke klager fra beboerne og synes også selv, at arbejderne ryder pænt op efter sig. Som
tidligere nævnt møder håndværkerne en del rotter i kloaksystemet.

2. Tilstandsrapport.
Vi får eksterne konsulenter til at udarbejde en tilstandsrapport på hele ejendommen. Den vil blive lagt på
hjemmesiden til oplysning for alle. På generalforsamlingen d. 27.4 vil vi, som altid, fremlægge forslag til 5
års plan.

3. Vores affaldsområde.
Desværre må vi endnu en gang kraftigt opfordre til, at affald placeres efter vores regler, som er:
Det er tilladt af aflevere alle typer effekter, som man ville tage med i sit flyttelæs. Dvs. at alt byggeaffald, fra
brædder, murbrokker, gamle toiletter, vaske og lign. skal man selv/håndværkerne køre på
genbrugspladsen, som heldigvis ligger meget tæt på vores adresse.
Der er nu opsat en hvid opslagstavle med tydelige informationer og opsat kasser, så man selv kan sortere.
Der afleveres mange ting, da vi har mange ind-og udflytninger. Trist at se, at der sættes flyttekasser, som
ikke er klappet sammen og at en del ting blot smides på området. Ryd op efter dig!
Rotter er en plage i hele byen. Husk derfor at pap, som har indeholdt mad, pizzaer og andet skal i dagligt
affald.

4. Haven.
Hækkene i gården er blevet kraftigt beskåret, så der igen er mere plads til parkering af biler. Det forventes
også, at vi når at få beskåret hække og træer i haven. Dato for den årlige havedag annonceres i næste
referat. Havemøbler sættes ud nu. Der kan være behov for at flytte rundt med møblerne, men sæt venligst
på plads igen, så der er pænt for de næste brugere.

5. Årsberetning er under udarbejdelse
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