
 
 
Afdelingsbesryrelsen

Sorgenfrivang 2

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 4 maj 2021

Deltog på mødet

Formand Ernst Longfors (EL) Kass. Ulla Buchwald (UB) Best Erik Bjergvang (EB) Best.
Inge Bressendorff (IB) Best.Lena Carlsson(LC)

supp. Lis Kjærulff (LK)  Ejendomsleder Allan Olsson(AO)

 

Valg af referat og Ordstyrer

1    .Godkendelse af referat, og opsamling af foregående referat

2.    Beboerhenvendelser

2 .A. Hvor skal de store Ladycykler stå (dem med vogn på)

2. B  Skulle garagerne stige nu ?

2. C  Anskaffe nye affaldsspande i bebyggelsen

2. D  Beboer har spurgt til bænk på Abildgårdsvej hvor er den?

2. E  Trafiksomlægning af Grønnevej

3.     Vi afventer dato til et kommende Byggemøde. Drøftes punkter til

         helhedsplanen.

4.      Nyt fra Allan.

5.      Økonomi

6.      Eventuel

7       Kommende møder

 

Valgt til ordstyrer: Erik og valgt til referat: Inge

 

1.       Referat godkendt der var ingen opsamling fra sidst.



2. A    Der vil blive kigget på mulige parkering, til de store Ladycykler.

2. B    Garagerne stigning skyldes alm. pris regulering

2. C     Bænken er  imidlertid reparation.

2. D    Trafiksomlægning blev drøftet, hvor men synes det var en god ide. Endvidere blev 
man enig om, at man  kontaktede Sorgenfrivang2 for styrke forslaget til videre behandling
i kommunen.

3.       Afventer ny dato, der blev bl.a. talt om IKKE fuglevenlige

           affaldsspande til bebyggelsen, kommer muligvis ind under

           helhedsplanden.

          Markiserne kan vi bruge dem igen? og hvordan under processen?

4. A   Der vil blive hus omdelt en pjece fra Bolignet, med et nyt tilbud.

4. B   Der er møl i nogle kælderrum, derfor opforderes man til at kigge

         efter hvad der ligger der i kælderrummene, der kan samles møl, der

         er brugt stort beløb på bekæmpelse.   

4. C   Der er ved at blive gjort forårsklar i områderne, der er lagt flis i be-

          dene

5.      Økonomien er god i Sorgenfrivang 1.

6.      Strikkeklubben, kortklubben og billeardklubben åben igen, men

         motionsklubben og billiard klubben er stadig lukket, da der skal

         en person til at kontrollere Coronapas.

 

 

           Hilsen Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 
 

 


