26/3 2015

BESTYRELSESMØDE AAB AFD. 18 24/3 2015
Til stede: Lisa Christoffersen, Kim Cassander, Morten Stoffer, Ina Sheikh og Helen
Rossil (ref.)

- Valg af referent. Helen Rossil blev valgt.
- Ny mødedato. Næste møde bliver 27/4 kl. 17.

- Minihelhedsplanen. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra
AAB/ejendomsservice på vores udspil. Vi diskuterede hvad vi kan gøre for at
få sat gang i sagerne. Formanden inviterer til et møde, og vi forsøger at komme
med et eget udspil. Vi samarbejder med en arkitekt der kommer og fremlægger
sine forslag, så snart han har modtaget de sidste tal fra AAB.
- Henstilling af effekter på trappeopgangene.
Det er stadig et problem at for mange beboere lader både barnevogne, sko og
andre brandfarlige ting stå i opgangene. Der er også for mange beboere der har
affald og andre ting på køkkentrapperne. Bestyrelsen indskærper endnu en
gang for alle beboere at de gældende regler og naboskabet skal respekteres.
Fremover vil ting der stilles i opgangene, blive fjernet af
ejendomsfunktionæren, hvis ikke beboeren efter bestyrelsens henstilling selv
får det bragt i orden. Tingene vil herefter kunne hentes hos
ejendomsfunktionæren i hans kontortid.
- Afd. 23s formand opstiller til organisationsbestyrelsen. Formanden deltager i
informationsmøde.
- Hvad sker der i afd. 18’s udvalg?
Loppemarked: der er foreløbig 30 tilmeldinger og stadig mulighed for flere.
Bestyrelsen vil gerne invitere alle afd. 18’s beboere på et glas som afslutning
på dagen (31/5). Der vil også være mulighed for fælles grillning.

Fællesrum/aktivitetsrum: Bestyrelsen arbejder på muligheden for et fælles rum
for alle afdelingens beboere. Bestyrelsen diskuterede samtidigt hvad vi skal
gøre med alle fyldte kælder- og loftrum der ikke er tilknyttede boliger. Vi vil
gerne have ryddet op både i dem og på spidslofter. Der er mange muligheder i
rummene.
Plantelauget: Vi diskuterede muligheden for at ensarte indtrykket af krukker på
gaden. Det er hyggeligt med blomster, men det kan også blive for rodet.
Bestyrelsen mener at blomster og andet pynt bør styres mere centralt. Der er
stadig behov for en kærlig hånd til vores blomster. Interesserede beboere kan
henvende sig via mail eller til åben-dør-kaffe.
Bestyrelsen diskuterede samtidigt behovet og mulighederne for at få ryddet op
på fortovene.
- Rengøringstilbud til trapperne indhentes. Bestyrelsen ønsker at vores
nyistandsatte trapper vedligeholdes bedre.
- Evt. Der var ingenting til dette punkt.

Ina Sheikh, formand

Helen Rossil, referent

