Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 18. maj 2021
Tilstedeværende: Louise, Karsten og Ejgil.
Referent: Ejgil Ø. Nielsen.
1.

Kommentarer til sidste referat
Referat af bestyrelsesmøde 17. september 2020. Ingen kommentarer.

2.

Regnskab
Der har været enkelte posteringer. Alle posteringer er godkendt. Vi er ajour med indbetalinger.

3.

Møde med driften
Der har ikke været møde med driften for nyligt.
Følgende emner vil dog blive taget op med driften snarest:
• Opfølgning vedrørende vedligeholdelse af bede på PNG.
• Dørtelefoner på PNG.
• Tømning af returemballage fra Bilka sker på tidspunkter, der ødelægger nattesøvnen for de
beboere der har lejlighed ud til Bilkas varegård.
• Driftens holdning til hvis lejere ønsker at få indlagt fiber for opgradering af bredbånd.

4.

Sager
Der er aktuelt ikke nogen sager, der kræver handling.
Varmeregnskab for boligerne er udarbejdet. Bersa har i år ikke modtaget det samlede regnskab og
kan således ikke afgøre om der forekommer nogle urimelige opgørelser for enkelte boliger.
Hvis der er lejere, der ønsker at klage over afregningen må de i første omgang henvende sig til
Bersa.

5.

Henvendelser fra beboere
Der har været en henvendelse vedrørende ønske om opgradering af nogle af legeredskaber og
havemøbler. Der vil blive indkøbt supplerende dele af foreningen i den kommende tid.
Foreningen har også modtaget et forslag om at lade græsplæne og bede på PNG overgå til ”vild
natur” for at sikre en bedre biodiversitet. Spørgsmålet vil blive behandlet ved beboermøde, så vi
kan finde ud af hvordan stemningen er for dette.
Endelig har foreningen modtaget forslag om at rengøringen bliver strammet op i opgange til
boliger. Bersa følger op på dette.
Som opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøde så kan det nævnes, at nærmere beskrivelse af
kildesortering af affald i flere fraktioner stadig er ikke modtaget fra DEAS.

6.

Beboermøde
Der er planlagt beboermøde den 16. juni 2021 kl. 19:00 i Kedelhuset. Indkaldelser vil tilgå beboerne
på Bersa.dk og på de lokale opslagstavler. Der vil være de til den tid gældende Coronarestriktioner
ved mødet.

7.

Eventuelt
Ingen emner.

8.

Næste møde
Næste møde aftales efter beboermøde.

