Afdeling 127
Runddelen I & II

Referat af bestyrelsesmøde
18. juni 2013
Tilstede: Inemette Frandsen (IF), Ibrahim Sobhie (IS), Mounir Sobhie (MS) og Ragavan
Rudran (RR).
Fraværende: Michael Larsen uden afbud
Forkortelser: EK = ejendomskontor

ASAP = Det kan kun gå for langsomt

Punkt
1.

Emne
Valg af dirigent: Inemette

Ansvarlig

Deadline

2.

Valg af referent: Ragavan

3.

Opfølgning – referat fra sidste møde 14. maj 2013
RR/Fullrate

Juni/Juli

A. Kaningården: Den sidste kanin er væk, og det er
blevet besluttet at kaningården skal ryddes på
grund af dyrvelfærdsmæssige årsager. EK sættes til
at rydde kaningården.

RR/EK

ASAP

B. Bestyrelsens forretningsorden punkt 20 ændres til
følgende: ” Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 60%, 3 ud af 5 af medlemmer er til stede”
Ændringen skyldes at det er nemmere at beslutte
sager ved afbud, sygdom, mv.

Er ændret og
uploadet på
hjemmesiden.
Se her

C. ”Børneklub” i kælderen Jagtvej 105 lukkes og
ryddes. PC’er, playstation, mv. flyttes til
beboerlokalet. Hvis der i fremtiden skal oprettes en
børneklub skal det foregå i beboerlokalet. RR
informere EK om at der skal ryddes efter
arbejdsdagen.

Alle hjælper til
med at flytte på
arbejdsdagen
den 24/8.

A. Alle punkter er udført, undtagen punkt 4.F. RR
arbejder forsat på at etablere internet i
beboerlokalet.
4.

Emner til diskusion/efterretning

D. Bestyrelsens bygningsgennemgang fra den 10/6-13
skal danne grundlag for afdelingens vedligeholdelsesbudget for 2014/2015. Vi afventer indkaldelse
fra Vibo.
E. Udlejning af beboerlokalet: Mens Mounir er på ferie,
tager RR og IF sig af dette.
F. Arbejdsdag i beboerlokalet lørdag den 24/8-13 kl.
10.00. RR skriver om det i nyhedsbrevet, og i
august annonceres det i alle opgange.

Primo august

G. Diverse udvalg:
i.
ii.

Aktivitetsudvalg – Der skrives i nyhedsbrevet
om det. IF er kontaktperson.
Grøn udvalg – Birgit er kontaktperson, og der
skrives ligeledes om det i nyhedsbrevet.

Side 1 af 2 sider

RR

ASAP
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Punkt
5.

Emne
Dato for næste møde:

Ansvarlig

Torsdag den 15/8-2013 kl. 19.00
6.

Eventuelt:
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Deadline

