Referat fra mødet:
1.

Godkendelse af referat.
Ingen bemærkninger

2.

Info fra Formanden
Jesper har fundet mulige godkendte vejbump.
Kevin undersøger regler m.m. inden vi tar’ beslutning om evt.
etablering.
Annita inviterer et P-firma til kommende bestyrelsesmøde, så vi
kan blive orienteret om deres aftaler.
Skal ende ud i et oplæg til det kommende afdelingsmøde til
september.

3.

Info fra Kassereren / budget
Gården i Ruskær 8 bliver renoveret.
Hvor der stadig står gamle pullerter, bliver de udskiftet.
Der lukkes huller i skraldeøerne ved gulvniveau.
Der etableres videoovervågning i gårdene ved Ruskær 8 og 22.
Vi opfordres til at vurdere, om der er forhold i afdelingen der kan
forbedres.
Vi har afdækket en regnskabsfejl vedr. renter som rettelig hører
til højhusgrundene. Der kommer godt 240.000 kr. retur på
budgettet for 2020  som er fejlposteret de sidste flere år.

4.

Info fra Kevin
Røromlægningen udenfor er færdig, mangler indvendig
tilslutning, og er ved at reetablere udenfor ved Ulkær, de tar
Ruskær bagefter.
Hønsehaven ønsker, at etablere en ”udendørs gårdhave” til
hønsene.
Aftalt de kan etablere det ønskede område til indhegnet
område i forbindelse med hønsehuset. Det opsættes et
hegn på 1,25 m. omkring området.
Betingelser:

Der er tale om en prøveperiode frem til september måned
ud.
Hvis det tiltrækker rotter stoppes aftalen uden yderligere
varsel.
Hønsene skal sættes ind i hønsehuset HVER DAG til aften.
Hønsemøg skal fjernes dagligt fra området.
Ok til indkøb af albue dispensere til sprit til frokoststuen og
andre nødvendige steder.

5.

Nyt fra bestyrelsen
Dorthe om rollator under sin trappe, ifb. med brandtilsyn.
Opfordrer til

6.

Beboersager/klager
Klager blev drøftet.
Kim omdeler husorden vedr. grill med følgeskriv om
konsekvenser ved fortsat brug af grill.
Vi har fået henvendelse fra Team Jura om sag som har været
gennem retssystemet.
Vi anbefaler at der indgås forlig som anbefalet.
Jesper svarer Team Jura om dette a.s.a.p.

7.

Info fra styregruppen
Kim har sendt dagsorden og referat fra det sidste møde ud som
orientering.

8.

Diverse møder

9.

Evt.
Vi drøftede igen de interne arbejdsopgaver og løsning af disse i
bestyrelsens dagligdag.
Mødet slut kl. 20.10
Referat Kim

