Referat til bestyrelsesmøde
onsdag d. 14. juni 2011 kl. 19.00
i mødekælderen, Andelsforeningen Westend 24-26
Tilstede: Søren, Jesper, Nivi og Rikke. Afbud: Louise og Simon (Suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt uden bemærkninger. Punkt 6 – Altan udskydes til næste
møde.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
• Godkendt
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Informationspjecen.
• Ændringerne til pjecen er endnu ikke tilføjet, men bliver det meget snart.
• Der kommer referat fra første bestyrelses møde det laver Søren.
4. Problemer med uro ved Otto Krabbes plads
Orientering om det afholdte møde med øvrige foreninger i området og workshop med
kommunen. Drøftelse af vores reaktion.
• Simon har skrevet et udførligt referat. Referatet er vedlagt.
• Rikke tilføjer at møderne var med vejdirektoratet, og det var om vejene og der
var ikke nogen løsninger på bordet mht. de unge og de sociale problemer.
• Vi holder stadig øje med hvad der sker, da sagen ikke er afsluttet endnu.
5. Plantning af blomster i gården
Gunvor og Marianne vil plante krydderurter og blomster i gården. Der skal gives bevilling
til dette.
• Bestyrelsen bevilger 2000 kr. til anskaffelse af planter, værktøj osv. Til
yderligere bevilling skal bestyrelsen have en mere udførlig ansøgning.
6. Altaner
Nivi og Simon fremlægger resultatet af undersøgelse omkring altaner. Drøftelse om det
evt. videre forløb.
• Udsat til næste møde
7. Evaluering af arbejdsweekend
• I rummet over for storskraldsrummet er indrettet til barnevognsrum.
• Der er brugt 1000 kr. på weekenden ca.
• Næste gang bliver det forsøgt med lidt mere koordinerede gode til de
deltagende på arbejdsweekenden.
8. Eventuelt
• Salg af 26 st.tv – Solgt pr. 1. juli til en Lene Eriksen.

•
•

Der bliver tilkaldt en låsesmed, som omstiller låsene i udlejningslokalet til den nye lejer
Evt. ekstra møde i forbindelse med renoveringsprojektet.
15. Juli er der overdragelse af kælderlokalet til udlejning

