Referat fra Forretningsudvalgsmødet den 04.02.2021
Teams møde – kl. 15.00-17.00
1. Oversigt over de seneste
3 års beslutninger på
beboermøderne –
gennemført – ikke
gennemført.
Hvor langt er vi?
2. Den gamle beslutning
om køkkener over
råderetten – der skal
arbejdes NU – med at
synliggøre priser,
huslejestigninger og
alternativer i kroner og
ægte ører – ved selv at
låne pengene i banken.
Hvor langt er vi?
3. Vedligeholdelsesreglerne.
Synliggørelse. – kunne vi
én gang om ugen lægge
et afsnit ud på Facebook
– jeg vil gerne gøre det.
Vi kunne gøre det
samme med
ordensreglerne. – med
link til hjemmesiden.
Hvornår begynder vi??

Jan, forventer at kigge på det efter påske. Især da de mangler
en driftsekretæri øjeblikket.
Anje sætter den på dagsorden fremover.

Den kommer på næste møde.

Jan sætter det i gang hurtigst muligt, i samarbejde med Kimmie.

4. Et skilt til to p-pladser på
Rytterbakken.

Jan, sætter Dennis på opgaven.

5. Lån af slagboremaskine.
Noget nyt?

Vi mangler svar fra chefgruppen/virksomhedsnævnet.

6. Legepladsinspektion.
Hvornår kan vi
forvente et tilbud?

Jan har et møde med dem i næste uge, regner med at have et
svar til næste FU møde.

7. Et kik på DV-planen for
2021.

Den er ved at blive implementeret i Pro-inpactiv.
Opgavestyringsprogram for hele Boliggården.

8. Optakt til DV-plan for
2022.

Ønsker til DV-plan, Anje sender en mail ud til
områdeformændene.

9. Udsigterne for genåbning
af servicecenteret. Og
bemandingen af
servicecenteret

Vi regner med at kunne åbne mere efter påske.

10. Træer Vapnagaard +
nogle ekstra

De er i gang med at fælde træer på parkeringspladser og andre
steder på Vapnagaard. Vi besluttede, at der lægges lidt ud på
Facebook om fældningen.

11. Orientering om
varmesystem.

Der har været bekymring om vores varmesystem bliver passet
og tilset, det gør det, og der bliver også skiftet reservedele nu
og da.

12. Stofa

Kimmie lægger lidt ud på Facebook, om priser. I uge 8, kommer
der et brev til alle beboere, vedr. bestilling.
Alle henvendelser skal ske til Stofa.

13. Vap-Nyt – hvad bliver
det til?
14. Genbrugspladser

Jan, regner med at det er ude om ca. 14 dage.

15. Byggesagen

Det kører efter planen.

16. COVDI 19 situationen Vapnagaard

Den er under kontrol, og Boliggården følger retningslinjerne.

Referent
Solgerd Jørgensen

Jan, er i gang med, at tale med kommunen, om de krav som
kommune har til indretning på genbrugspladser.

