REFERAT: Isbjergparken AAB
Bestyrelsesmøde d. 2/3.2021
Deltagere: Susanne, Majbritt og Marianne
Ad 1. godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Ad 2. lægge en plan for vores mål som bestyrelse:
Som noget af det første vil vi have lavet flyers med billede, navn og mailadresse på os som
bestyrelse for at beboerne får kendskab til os og hvem de skal have fat i til evt,. hjælp el.lign.
Dertil skal vi er i Trivselshuset hver 1. søndag i måneden mellem kl. 16.30 - 17.30 til at de kan
besøge os og snakke med os om hvad de har på hjertet. Vi vil byde på en kop kaffe/the og kage.
Bagefter vil vi holde vores månedlige bestyrelsesmøde.
Majbritt skal dog stå med telefonnummer og mailadresse....
Træerne på Hjortestien skal ses efter om hvilke der evt. skal fældes og hvilke der skal blive
stående.
Vi skal have aftalt en dato til markvandring med Karsten/ Michael for at se efter hvordan
træerne har det (fældes/ikke fældes)
og derudfra få lavet en helhedsplan.
Samtidig skal vi have kigget den gamle vedligeholdesesplan igennem og få etableret en ny,
da mange boliger trænger til en kærlig hånd forskellige steder.
Vi vil gerne kigge på tilpasning til opladning af kommende elbiler, hvordan kan det etableres
så man kun betaler for sin egen opladning? Fast p-plads, kort til opladnings betaling?
Hvad kan vi gøre for at blive et mere "grønt" område - nu er vi i gang med sortering af affald,
men vi kunne godt tænke os evt. at få solceller op. Hvordan er det muligt i en boligforening og
specifikt
til vores område og vores beboere med betaling for vores område?
-

Vi vil arbejde på at få lavet en facebook gruppe KUN for beboere i Isbjergparken.
Vores arrangementer er for vores gruppe AAB Isbjergparken og skal andre være med må de
bestyrelser være aktive i deltagelsen eller betale for den.
Ad 3 Evt.
Ingen oplysninger.

