Den

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 21
Beslutningsreferat af møde i afdelingsbestyrelsen d. 15.11 2014 kl. 10 – 12 i beboerlokalet.
Tilstede: Dorte, Benny, Nazieh, Jørgen, Brian, Hamdi og Anni
Afbud: Ingen

Følgende er blevet besluttet:

1.
Fordelingen af omkostningerne ang. haveaffald og
miljøgård mellem afd. 22
og afd. 21



Haveaffald : Vi synes, at det vil være rimeligt, at
fordelingen af udgifterne skal være 50/50, da vi har
næsten samme antal haver, haverne i afd. 21 er mindre end i 22 og der er mere hækaffald i 22.
Miljøgård : Vi mener, at de 10% afd. 22 i øjeblikket
betaler af udgiften til miljøgården er en for lille andel.
Det vil være rimeligt, at vi betaler i forhold til antallet
af husstande. Altså at afd. 22 skal betale ca. 25% af
udgiften

2.
Ansøgninger :
Billard ansøger om 10.000kr.
til nyt klæde på et billardbord.
Benny mener at have fået at
vide, at de penge kommer fra
helhedsplanen.



Bordtennis :
Bordtennis har en del ønsker.



Vi beder Benny undersøge, om det er rigtigt, at penge
til et nyt klæde kan komme fra helhedsplanen.
Benny undersøger desuden hvor mange penge, der er
afsat til beboeraktiviteter i år og næste år.

3.
Benny skriver til lederen af bordtennis og beder ham
om en skriftlig ansøgning med økonomi.

---------------------------------

------------------------------------------------------------

Det er for længe siden blevet
besluttet, at bordtennis må
blive udvidet med det rum, der
ligger ved siden af, og lejeren
af rummet har fået et andet
kælderrum, men har ikke fjernet sine ting fra det førstnævnte rum på trods af henstillinger fra viceværterne.

Vi beder administrationen sende ham et brev om at
han skal fjerne sine ting.
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4.
Vandskade i bordtennisrummet.
Gulvet i bordtennisrummet bliver meget tit oversvømmet.
Gulvtæppet har været vådt, og
det har resulteret i et meget
dårligt indeklima.



Ansøgning fra motion :
Brugerne af motion har ansøgt
om at få repareret et løbebånd, der er gået i stykker.



Spørgsmål til vicevært og administration
Kan vi gøre noget ved den ustandselige vandskade?
Hvad gør vi ved indeklimaet?

5.
Vi er uforstående overfor, at der overhovedet er løbebånd i motionsrummet. For et par år siden besluttede
vi, at vi ikke ville tage ansvar for maskiner i motionsrummet, da vi ikke tage ansvar for, at nogen evt.
kunne komme til skade.
Hvis er maskinerne?
Er det vores, skal de fjernes.



------------------------------Brugerne af motion ansøger
desuden om en spejlvæg.

-----------------------------------------------------------Vi bevilger foreløbig spejlvæggen, men beder om en
ansøgning med økonomi.
Benny svarer ansøgerne.
Vi nedsætter et udvalg bestående af Benny, Jørgen og
Nazieh, der skal bese bordtennis, billard og motion.

6.
Kursustilbud :
Sonja Rauff Schurmann, demenskonsulent i Kolding kommune, tilbyder et kursus om
demens.



7.
Nyt møde med Kolding
kommune om stamvejen
24.11 kl. 14.00 i nr. 1

Vi beder for en anden gangs skyld om at et sådan
møde må blive lagt på et andet tidspunkt, da mange
er på arbejde og ikke kan deltage.
Er det muligt at blive taget med på råd en anden gang
Med hensyn til tidspunkt?

8.
Erfamøde :
Der er Erfamøde d.2.12
Kl. 16.30 – 19.00 på KUC



NÆSTE MØDE : TORSDAG
D.11.12 KL. 16.00 I NR 1

Referent : Anni

Benny tilmelder Hamdi, Dorte, Nazieh, Anni og sig selv
Til mødet.
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