Møde i Afdeling 24´s bestyrelse

Onsdag d. 10/12-2014

Fremmødte: Jan Røjen, Bent Andersen, Jørgen Olsson, Karsten Byskov, Heidi Lading.

1. Bestyrelsen startede med at besigtige hegnet i Toftevænget 51, Heidi stødte
først til efter.
Bestyrelsen drøftede sagen om hegnet kort, så vi var forberedte til at drøfte
punktet fra kontoret om at komme med ny indstilling til husorden vedr. hegn.
Formanden for bestyrelsen kunne berette at han kort tid efter at referatet fra
Hovedbestyrelsens møde i November havde modtaget et opkald fra en beboer i
Toftevænget. Vedkommende var meget utilfreds med at Hovedbestyrelsen
havde givet tilladelse til Hegnet og mente at afdelingsbestyrelsen straks skulle
sørge for at beslutningen blev omgjort. Endvidere var hun uenig i at der skulle
være dannet præcedens. Formanden forsøgte at forklare at det ikke var en sag
vi var blevet hørt i. Der fremkom trusler om at bestyrelsen var nogle tåber og
ville blive afsat.
Fra bestyrelsens side ønsker vi at påpege at utilfredse beboere gerne må afstå
fra at chikanere medlemmer i bestyrelsen. Vi har intet haft med sagen at gøre
og vi vil gerne selv træffe de beslutninger vi føler er rigtige, uden indblanding
udefra. Kontoret skal kontaktes hvis der er utilfredse beboere som ønsker at
lukke damp ud.
Vi blev bedt om at se på de gældende husorden regler vedr. hegn. Vores
forslag til kommende afdelingsmøde er.
1, Hvis du fremover ønsker at opsætte hegn, skal følgende retningslinjer
holdes. Du skal ikke søge om tilladelse da der er givet tilladelse til hegn i flere
omgange og at bestyrelsen mener det børe gælde for alle.
2, Hegnets højde må ikke overskride 160 cm i højden.(tag en snak med din
nabo om hegnet)
3, Hegnet skal laves af reelle materialer, ikke paller og andet genbrug.

4, Der er forskellige farver i de forskellige bebyggelser. Møllebo – Hvid. Åbo
– Brun. Toftebo – Grå, hvid.
Bestyrelsen drøftede også kattegårde/hegn til hunde (både for og bag haver)
Vi ønsker ikke at ændre ved tidligere beslutninger omkring disse. Vi mener at
når boligforeningen giver lejerne mulighed for at have husdyr, er det et
naturligt følge at folk ønsker at give deres dyr mulighed for at opholde sig
udendørs uden at rende løs. Kattegårde/hegn til hunde skal fjernes ved
fraflytning.

Bestyrelsen har arbejdet for at skaffe hjertestartere til bebyggelserne i afd. 24. I
første omgang er det lykkes at få Favrskov kommune til at betale 1 . Den er
kommet og vi har besluttet at den bliver ophængt i Åbo ved elevator.
Ved samme lejlighed har vi snakket med plejehjemmet Møllegården, med
Sløjfen og kommunen om adgang til andre hjertestartere.
Aftalen er at beboerne på Østervangsvej kan hente den der sidder i
hovedbygningen blok a hele døgnet.
Beboere i Møllebo kan hvis de lader sig registrere med deres sundhedskort, få
adgang til den der sidder i sløjfen i tidsrummet 07,00 – 22,00. I den resterende
periode henvises til Møllegården.
Beboerne kan bruge den der sidder på Østervangs Hallen hele døgnet.
Bestyrelsen vil stille forslag om at indkøbe 2 hjertestartere på næste
afdelingsmøde til Møllebo+Toftebo.
Vi arbejder stadig videre med at søge fonde og kommune om hjælp.
Bestyrelsen ønsker en seddel omdelt til beboerne hvor de kan skrive sig på hvis
de har lyst til at stå på en liste vi ønsker ophængt i opslagstavlerne, hvor der
skal stå hvem der kan 1. hjælp som man kan kontakte for hjælp.
Vi stiller også forslag om tilladelse til at afholde et 1.hjælps kursus – et kursus
i at bruge hjertestarteren korrekt.

