
Afdelingsmøde den 20-10-2014

Til stede: Gullie, Thomas, Karna og Kim

Punkt 1:

Bestyrelsen er enig om at der ikke bør gives tilladelse til udlejning af
fælleslokale/mødelokale under Højbo til foreningen Carbasus. Hvis anmodningen
forstås rigtig, vil der altid stå materialer/maskiner og hvad der ellers bliver brugt,
fremme i lokalet. Dette kan være til stor gene for de mennesker der lejer lokalet til
fødselsdag/fest eller når der holdes møder at der står forskellige ting i lokalet. Det
vil også kunne genere dem der bor ovenover lokalet hvis der bliver brugt maskiner
til f.eks. stenslibning, trædrejning bor eller hvad det nu kunne være. Og hvor mange
dage om måneden er der tale om ? flere gange om ugen ? Det vil sandsynligvis
også på sigt gå ud over gulve og møbler. Så et klart nej fra bestyrelsen.

Punkt 2:

Der er stadig problemer med storskrald der bliver ”dumpet” ved siden af
skraldespandene foran Højbo. Det er ikke kun beboere i 43 A-P der gør det, også fra
nr. 45 kommer der storskrald. Kunne der ikke sættes skilt op ved/på
skraldebeholderne at der IKKE må sættes storskrald ved siden af.

Kunne boligforeningen ikke kigge videobånd igennem med mellemrum og på den
måde lokalisere synderne?

Der er også problem med at der bliver smidt malertæpper/malerbøtter i
husholdningsspand ved Dr. Larsens vej 42. Må et bestyrelsesmedlem henvende sig
til den beboer der gør det eller er det boligforeningen der skal gøre det ?

Punkt 3:

Der er en del murren i krogene ang. beboer i nr. 43 P. Hvor meget har han tilladelse
fra boligforeningen til at bygge foran huset ? Afdelingsbestyrelsen vil meget gerne
se hvilke tilladelser der foreligger. Det røde stakit pynter ikke specielt, der er bygget
drivhus, voliere (kan tiltrække rotter) og lille redskabsskur i haven.

Punkt 4:

Der er også et stort problem med, at børn fra nummer 45 tegner på de nymalede
mure på nr. 43, desuden kan de finde på at ødelægge krukker der stilles ned med
blomster. Kunne der ikke gives en henstilling til forældrene at dette skal ophøre ?



Punkt 5.

Der parkeres på de gule afmærkninger foran Højbo. Kan der ikke sættes et skilt op
med ”PARKERING FORBUDT” ?

Punkt 6:

På afdelingsmødet blev det vedtaget at der skulle laves et ordentlig tørrerum ved
cykelkælderen under Højbo. Bestyrelsen vil gerne vide hvornår det bliver lavet. Der
ser ikke ud til, at der er sket noget endnu.

Med venlig hilsen

Afd.bestyrelsen afd. 21


