O&B Syn 2018. Afdeling 23– notat om emner på rundtur 15. marts 2018
Deltagere:
Afdelingsbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen:
Personale:

Mark, Yvonne, Irma, Helena, Carsten, Annie
Karsten, Jan R.
Jørgen og Morten

Emne

Konklusion

Hvad er der sket i det forgangne år?
Fælleshus - køkken / lille lokale / male forgang

Bestilt / Igangsat

Gulv i lille lokale
Loft i begge mødelokale – ønskes malet lysere.
Køkkendør
Ekstra bord th for dør

Cykel-Tørreskur - laves samtidig med molokker og robotter.
Planen blev gennemgået.

Klikgulv, nr.2 fra oven blev valgt.
Aftalt der laves troldtex i lille lokale nu, når der
alligevel skal laves så meget. Store lokale tager vi i
2019.
Dør vendes, så den ikke fylder i køkken.
Der bestilles ekstra rullebord, i stedet for fast bord.
Bestilt.
Drøftelse af om der skal være cykelstativer - vi
afventer og vurderer.
Drøftelse af idé med afløst låge til cykelskur – vi
afventer og ser behov. Skur er ikke designet til det,
og det vil også give mindre plads i skuret.

D&V-plan:
Tage er ikke for gode, skal undersøges nærmere
Vinduer-Døre
Køkkener
Garage: Gavl mod naboer udskiftes til vedligeholdelsesfrit
og males.
Refleksbånd til pullerter ved vendeplads og gæsteparkering
ulige numre.
Belægning v. nr. 64 - omlægges pga. vand

Gennemgåes ifm. badevær.kontrol.
MS gennemgår alle boliger ifm. kontrol af
badeværelser.
Er bestilt.
Bestilles / Monteres.
Det laves.

Ansv.

Status

Planter/Farver: Lave bede med grønt.
Ideer eller personale lave små arealer, så vi dels får flere
farver og dels sparer tid på klipning af små arealer.

Prioriteres sammen med øvrige afdelinger.
Kummer fjernes pt., så må vi se om der kommer
ideer senere.

Æbletræ v. 2 molokker (sving ulige numre):
Vaskeri

Diverse emner:
Renovere parkeringsplads v.grus / lige numre
Ingen henlæggelser.

Udvide hjørneparkering.
Ingen henlæggelser.

Tromling af græs i midten

Kan det bevares, eller flyttes.
Rengøringsproblem omkring maskiner – skidt kan
komme ind under. Det undersøges om vi skal lave
betonsokkel, til at sætte maskinerne på – eller
anden model?
Drøftet forskellige modeller – lidt dyrere der holder
ctr. billigere, der skal laves flere gange?
Bæredygtigt asfalt fra Hedensted, hvor vand kan
rende igennem – det undersøges hvad det er.
Vi undersøger mulige løsninger.
Drøftelse af muligheder.
Trailer og campingvogne kan få pladser i hjørnet,
så de ikke fylder så meget.
Der kan beskæres så der kommer mere lys, derved
forsvinder mos på asfalt og vi kan lave streger og
markere pladser.
Må beboerne på arbejdsdag selv fælde træer? –
der kan være et ansvarsproblem.
Hvis træer fjernes, så areal kan bruges til
trailere/campingvogne – hvordan skal de så komme
til/fra arealet … vil koste 1-2 parkeringspladser.
Konklusion:
-Ingen ift. udvidelse. Vi undersøger muligheder
nærmere ift. muligheder.
-Gadespejl monteres i svinget, for bedre udsyn.
-Gadelygter monteres, bedre belysning ift. stien.
Udføres når der er reetableret efter fiber og
robotter.

