
        
           BEBOERMØDE 16-4-18 kl. 1900
                   15 fremmødte
 

1. Dirigent : Ole nr. 63
2. Referent: Andre´ nr. 55
3. Formandens beretning: Udskiftning af vinduer/døre er færdig....

ved gennem syn blev det godkendt... pænt arbejde... Der var dog
mindre fejl der blev konstateret rundt omkring...maling/fuger o.s.v
som blev udbedret efterfølgende.

          Der er bestilt maler til: carporte, gelændre, kvistvinduer dette påbegyndes
          snares.

          Der er bygget en ny affaldscontainer... lidt større end den gamle...
           Flot resultat.

            Vi mangler stadig at få lavet lidt flisearb./kantsten.....
            dette påbegyndes snarest!!!!!!!!!

4. valg til bestyrelsen... Andre` nr. 55 .
5. Indkomne forslag

Vedr. utætte tage kontaktes bestyrelsen og det bliver lavet
Vedr. mos/rensning/ udskiftning venter vi og ser, da det bliver
en bekostelig affære...
Det blev påpeget at man IKKE selv må rense for mos...
Da dette kræver en særlig tilladelse (eternit)

2. sænkning af havecontæner mod nord blev ikke vedtaget...
Det er muligt at tippe ved syd enden...

3. formanden kontakter kommunen vedr. skråning mod
hovedgaden, rottekasser (gift) o.s.v....
der henstilles til at man ikke har køkkenaffald stående
udenfor flere dage ad gangen!!!!!!!!!!!!

4. Der har som sagt været gennemsyn og godkendelse af alt 
arbejde og det blev godkendt. Forslag nedstemt

5. Formanden kontakter Torben havemand og undersøger
en evt. pris m.m.
forslag om havedage kræver at det skrives ind i vores
vedtægter.
Det påpeges at vi alle skal værne om vores områder......

6. Formanden har fundet et tilbud på trækvogn vi har



fået tilladelse til at købe den.
7. Stikkontakt ved carporte ikke godkendt.....

Dette kræver at strømmen skal fordeles på alle lejemål.
Græsslåning om søndagen mellem kl. 10-12 vedtaget

8. Eventuelt
Formanden opfordre endnu engang til at vi folder papkasser
o.s.v ordentlig sammen inden de puttes i buret husk det 
nu!!!!!!!!!!! Mælkekartonger er ikke pap!!!!!!
numre på carporte bliver ikke udskiftet, men bliver malet på...

                            Husk ordinær Generalforsamling 8-5-18 kl. 1930

                                          På bestyrelsens vegne

                                Bent Ole og Andre


