Bestyrelsesmøde torsdag den 3.november 2016

På mødet deltog: Birgitte F. Hasselager (BFH)
Henry Rasmussen (HR)
Hans Midtgaard (HM)

Dagsorden
1. Evaluering af fællesmødet.
2. Julekort 2016.
3. Haver.
4. Hus og havereglement.

1. Fælles mødet blev evalueret. Specielt ønsket fra viceværtenes/ledelsens
side om ens og mindre hækhøjder i alle afdelinger blev drøftet. Det
arbejdes der videre med at få afklaret inden det årlige afdelingsmøde
2017.
2. Julekort havde HM købt og det blev besluttet at det i år er BFH, som
skriver dem og HR omdeler.
3. Ryttervænget har i år haft en del haver, som ikke er blevet vedligeholdt
efter afdelingens hus og havereglement, trods skrivelser til de berørte.
Bestyrelsen mener at det dels skyldes at ledelsen har været for sent ude
med skrivelse nr. 2 og det er for sent at gøre mere i år. Der har været holdt
møde denne sommer med Torben Leen om havereglementet. Som
havereglementet ser ud nu har vi ingen juridisk mulighed for at iværksætte
rengøring af beboers have for beboers regning. Det kan i sidste ende betyde

at afdelingen sidder tilbage med regningen. Derfor skal bestyrelsen i starten
af januar have gennemgået havereglementet og foretaget ændringer, så vi
står bedre rustet med krav om vedligeholdelse. Det gælder alle afdelinger.
Hver afdeling skal komme med et nyt oplæg til et fællesmøde med ledelsen
den 12. januar 2017, hvor også hækhøjder skal foreslås. To personer fra hver
afdeling deltager – herfra deltager HM og HR.
4. Hus og havereglement blev drøftet (se punkt 3.)
5. Under evt. foreslog HM, for at hele bestyrelsen bliver mere synlige (ikke
kun formanden) vi er 3 om at bestemme, derfor vil de henvendelser som
kommer fra beboerne – også kontakt til kontor og viceværter vil blive
fordelt til alle. Det vil gøre det mere interessant for nye medlemmer at få
indblik i bestyrelsesarbejdet, som ikke kun omfatter omdeling af blade
mm. Det blev besluttet at HM fordeler opgaverne.
Der er efter flere forespørgsler købt en mikroovn til festlokalet.

