Varde, den 20. april 2021
Referat af bestyrelsesmøde AFD 25 Åhaven

18. april 2021 kl. 1500
hos Bent nr. 11
Forslag til DAGSORDEN:
1. Forslag til lejligheds nr. P-plads til etablerede i de afmærkede P- pladser.
- Enig om at forslaget tages op på AFD mødet 2021 for godkendelse.
- Skiltningen ønskes etableret inden fase II tages i brug.
2. Emner til Markvandring den 27. april 2021.
- P forholdene tages op og henvises til P-plads forslag.
- Parkering forbudt skilte ud mod Åhavens vejen ved FII skure.
- Sunkne terrasser og haver og opfyldning af vold
- Sunkne/knækkede fliser på kommunens fortov (Indkørsel til Åhaven)
- Sunkne fliser på vejen og diverse huller
- Genvindingsanlæg hos flere beboer larmer. Montør har lavet en
oversigt over hvilke der larmer mest 1 til 5.
- Hvornår bliver grus erstattet med fliser ved P-pladserne F I. Godkendt
på AFD mødet 20
- Hvad kan der gøres ved alt det der står foran og bagved nr. 23.
- Bliver der afholdt Åben hus for fase II inden indflytning
- Biler bliver langtidsparket på P-plads F I, Hvad kan der gøres. !
- Skure mangler omflytning 19 - 23
3. Ændringsforslag til Husorden angående Parkering.
#Hver husstand har ret til 1. afmærket lejligheds parkeringsplads i de
etablerede båse.
Øvrige biler, dette gælder ekstra og gæste biler, henvises til Gellerupvej
eller Det Gamle Varde Sommerland.#
- Ovennævnte forslag tages op på AFD mødet 2021 for godkendelse til
Husorden, aftales med Elin.

4. AFD møde den XX- Måned - 2021.
- Følgende er på valg FM Bent, ønsker genvalg - Sup Irene ønske ikke
genvalg og Sup Thyge ønsker genvalg.
5. Eventuelt aktiviser 2021.
- Den 08. maj 2021 fra kl. 1000 - 1300 oprydning grønne område.
4. Eventuelt.
- Budget møde 18. maj 21, dato godkendt
- Generalforsamlingen AAB flyttes til SEP . Dato ukendt endnu.
- F II Indflytning fra 01-06-21, der er underskrevet 8 kontrakter.
- Der mangler en brun container i Miljøgården. (Ødelagt ny på vej jf. drift
19-04)
- Overdæknings forslag indgang 1 etage fra AFD møde 20, tages med til
AFD møde 21, pris skulle undersøges.
- Genvindingsanlæg hos flere beboer larmer. Montør har lavet en
oversigt over hvilke der larmer mest 1 til 5.
Mvh
Bent C. Jensen
formand

