Bestyrelsesmøde den 15. november 2018

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordne godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
Referat fra sidst er godkendt.
3. Viceværtrapporten. Opfølgning:







Dræn/pumpebrønd: I uge 47 påbegyndes arbejdet med at få ordnet drænet.
Vinduer. Enkelte udskiftninger og reparationer er foretaget.
Ved akutte problemer findes en telefonliste med akutnumre i husorden. (smed, elektriker mv). Vi
laver et visitkort med disse vigtige telefonnumre, som vil blive omdelt så beoerne har det ved
hånden altid
Der er en del rørskader i afdelingen i øjeblikket, ca. en om ugen. Det er en blanding af skader ift.
radiatorer, vand og afløb. Mange af disse omkostninger dækkes af delvis af forsikringen.
Der er ved at blive monteret flugtvejssikring i blok 28, 30, 42 og 44 samt i p-kælderen.

4. Gennemgang af indkomne mail
Fordelingsnøgle mellem Digterparken/Aarhus kommune - stamvejen
5. Generalforsamling marts 20. marts
6. Økonomi. forberedelse af generalforsamling. På bestyrelsesmødet i december fokuseres på
budget/økonomi.
7. Nabohjælp. Punktet udsættes.
8. Legepladsen (vi laver et check ift. om alle betingelserne er opfyldt).
9. Gennemgang/revidering af Digterparkens HUSORDEN
10. Eventuelt

Renovation og affald
Der kommer for meget pap i papir containeren. Der henstilles til at man kunne kommer papir i disse
containere, og at man kommer pap i de containere der er beregnet dertil. Vi overveje at omplacere nogle af
affaldscontainerne, da der er stor forskel på hvor fyldte de enkelte affaldscontainere er. Men generelt
henstilles til at man smider sit affald i en anden container, hvis den tættest på egen bolig er fuld.
Kiosken som blev lukket for et års tid siden åbner inden for kort tid som frisør.
Ved blok 42 og 44 er der jævnligt problemer med biler der pareres lige foran garagerne, så det biler i
garager ikke kan køres ud. Er man bekendt med hvem der parkerer forkert, må man gerne kontakte rette
vedkommende. Vi laver forsøgsvis nogle beskedsedler der kan sættes i vinduesviskeren på forkert
parkerede biler.
- fordelingstal

