Afdelingsbestyrelsesmøde afdeling 11 d. 22-10-2013
På afdelingsbestyrelsesmødet blev bestyrelsen sammensat på følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Sekretær
Sekretær sup.
Kasserer
Suppleant

Lynn Dunlap (valgt på afdelingsmødet som formand)
Raso Collie
Poul Erik Meyer
Pia Sørensen
Annette Eriksen
Anna Jepsen
Alle var fremmødt

Der blev drøftet følgende punkter på mødet

• Punkt 1. Basketball kurven genopsættes, og hvis det er muligt ville det
været fint med en ekstra. Kurverne bliver stående på den betingelse, at
kommer der klager bliver de taget ned igen, dette blev besluttet af en enig
bestyrelse.

• Punkt 2. Opsætning af flagstang på Egernvej på den anviste plads, blev
vedtaget af bestyrelsen og der skulle flages på de officielle flagdage.

• Punk 3. Det blev besluttet at bordtennisbordet endegyldigt bliver fjernet
fra Hjortestien og hvis det er muligt ville det være dejligt, hvis der kunne
opsættes nogle nye bænke på bordtennisbordets plads, da det kniber med
sidepladser til folk.

• Punkt 4. Stolperne ved kælkebakken ved Hjortestien ønskes fjernet, da de
er i forrådnelse og de udgør en fare for børnene om vinteren da de er
tildækket af sne og derved slår mange sig på dem.

• Punkt 5. Pia Sørensen danner en blomstergruppe og når de er kommet
frem til en løsning på hvordan de gerne vil have bedene afholdes der et
møde med gårdmændene omkring deres ideer.
• Punkt 6. Vi har drøfter muligheden omkring nye beboer i afdeling 11, at i
stedet for Vin/blomster bliver de nye beboer inviteret op i trivselshuset og
får en kop kaffe og brød/varm ret og de har mulighed for at høre omkring
husets muligheder og tilbud. Vi mener dette er en god ide, da mange
indvandre ikke nyder alkohol og prisen vil nok ikke være en dyrere
løsning i længden..

• Punkt 7. Der blev fremstillet et forslag omkring en sommerfest i AaB og
det blev besluttet at Raso griber fat i Asger og Meseud for at finde frem til
frivillige, der vil være med til at arrangere dette.

• Punkt 8. Der bliver i den nærmeste fremtid opsat billede/navn på den nye
bestyrelse i Trivselshuset, så beboerne kan se hvem der sider i
bestyrelsen, så de ved hvem de kan henvende sig til hvis de har spørgsmål
m.m.

• Punkt 9. Det næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 10-12-2013 kl 14.00
Referat Poul Erik Meyer

