
Afd.20, Vestergade 
Bestyrelsesmøde 21.sept. 2020 kl.14.00 

 

 

Endelig konstituering af den nye bestyrelse: 
 

 Formand:  Kirsten Ehrhorn 

 Næstformand:  Henning Sloth 

 Medlem:  Sami Hajslund 
 

1.suppleant:  Ellinor Notlevsen 

2.suppleant:   Svend Eskerod 
 

Sekretær:   Ellinor 

 

 

Opfølgning på afdelingsmødet. 
 

 Vedr. den dårlige rengøring af elevatorer: er simpelthen ikke gjort ordentligt, så det skal påtales kraftigt  

igen. 
 

Der er ledige p-pladser  -også handicappladser-  på den store parkeringsplads mod skoven.  

Disse er til brug for alle i Afd.20, så selvfølgelig også for nr.69. 
 

Vejen ved nr.69 er i dårlig stand. Kirsten vil tage fat om problemet. 
 

Der skal, i forbindelse med den grønne omstilling, søges om en el-stander, hvorefter Domi vil sætte den  

op et relevant sted på den store parkeringsplads (evt. nær pladsen for trailere). 

 

 

Kommende arbejdsopgaver. 
 

 Der vil blive afholdt møder med John (Domi) og Repræsentantskabet, hvor der også vil blive diskuteret  

kommende opgaver. Mere om det i et kommende referat. 
 

Kirsten undersøge om vi skal have en repræsentant med i Vand- og/eller Varmeværkets  

bestyrelse. 
  

De store opslagstavler ved Blok 4 og i nr.69 trænger til en opdatering. 

Bl.a. et tydeligere opslag vedr. aflevering af storskrald:   tydeliger datoer og anvisning vedr. indpakning  

i gennemsigtige plastposer o.l. 

Også en liste over afdelingens bestyrelse og henvisninger til Domi´s hjemmeside. 
 

Der vil blive købt et par kasser til legepladsen, da legetøjet forsvinder i sandet og bliver trådt i stykker. 

 Det er jo rigtig dejligt at se, hvordan børn (og forældre) hygger sig når vejret byder sig til, så derfor vil  

 det jo være godt at samle det i kasserne og derved tage vare på det indkøbte legetøj. 
 

Der er ønsker om højtalere og mikrofoner til festsalen. 

Henning mener at løsningen er teleslynger, da højtalere ikke vil tilgodese svagthørende. 

Han vil komme med en økonomisk oversigt inden næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Rådighedsbeløbet. 
 

 Vi har på nuværende 7658,89 kr. 

  

Eventuelt. 
 

 Sami vil undersøge om det er muligt at få en repræsentant med i Hou Fællesforum´s fokusgruppe i grøn  

omstilling. 
 

Vi byder Svend velkommen i bestyrelsen. Godt at have en repræsentant med fra 69. 

 

 

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen.  
 
 

 
 

(Det har kun været muligt at samle mindre en halvdelen af beboernes email-adresser, så ref. vil stadig blive sendt i papirform) 


