Referat fra Forretningsudvalgsmødet den 28.04.2021
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?

Opsamling af de sidste 3 års beslutninger er blevet gennemgået,
og der er nogle små ting der mangler, og dem er driften i gang
med at få opdateret.
Kimmie, bliver tovholder på at holde fast i at, beslutningerne er
overholdt og opdateret.
Jan har ikke nået endnu, han kigger på det snart.

3. Lån af slagboremaskine.
Noget nyt?

Anje tager den Bent.

4. Et kik på DV-planen for
2021.

Den er gennemgået. Jan laver en gennemgang, som han
fremlægger på Fællesbestyrelsesmødet i maj.

5. Optakt til DV-plan for
2022. Er der ved at
være en skitse?

Der kommer ikke mere på, end det er på nu.

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

Man forventer først at åbne efter 1. august 2021, hvis det går
efter regeringens plan.

7. Vap-Nyt og hjemmeside
(hjemmesidens
oprydning er gået helt i
stå).
8. Byggesagen

Man søger efter en driftssekretær, som skal stå for al
kommunikationen på Vapnagaard, og man forventer, at det
første Vap-Nyt, kommer ud i oktober.

9. COVDI 19 situationen –
Vapnagaard

Smitten i Vapnagaard, er ekstrem lav – og det er Vi meget glade
for.

10. Affaldssvineriet – nu på
uge 3

Der er kommet styr på situationen nu. Man har holdt møde med
FH, og man vil fremover holde løbende møder.

11. Kontaktfrie vandhaner.
DV-planen 2021 –
hvornår?
12. Vindfang Laden

De bliver skiftet, når testcenter er væk.

13. Biodiversitet på
Vapnagaard

Gartnerne ønsker at inddrage arealer til Biodiversitet. Man har
haft lavet en prøve, som igen blev droppet -ned i Syd foran
haven. Nu prøver man igen.

14. Eventuelt

Intet

Referent: Solgerd Jørgensen

Det går efter planen.

Det er blevet ødelagt i stormen. Vi besluttede, at det skal pilles
ned, og så skal tages en beslutning, om hvad der skal være i
stedet.

