Den 27.6.22

Dagsorden - Afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 7730
Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen d. 27/6 2022 kl. 09 – 11 hos Lis, Mejerivej.
Inviteret: Lis Hansen, Thomas U. Nielsen, Helge Eskildsen, Agnete Nørgaard, Inger Cramon og
Louise Damm-Jensen

Punkter:

1. Godkendelse af
referat fra sidste møde:

Beskrivelse:

•

Godkendt

•
•
•

Bump ved Rosenvænget er etableret
15 km skilt ved indkørslen er opsat
Bom ved sti fra Rosenvænget til Søndergade er etableret
Skilt ved stien ved Rosevænget 10B
mangler fortsat

2. Siden sidst:

•

3. Nyt vedr. Referater:

•

Referater skal være tilgængelige for beboere og skal sendes til kontoret Bolig
Sydvest senest 4 uger efter mødets afholdelse.

•

Udlejning: Nogle efterspørger hurtigere
svar ved henvendelse omkring udlejning
af boliger.
Flagstand ved Vangsgade: Snor banker på
stangen og beboere generes af lyden herfra, samt jord fra nedgravning af flagstang
ligger stadig i bunker omkring den.
Parkering Vangsgade: Beboere mangler
parkeringsmuligheder. Der foreslås at kigge på det grønne område ved flagstangen
omme bagved, om der kan etableres flere
p-pladser.
Biler med privat p-plads: Disse parkeringspladser trænger til opdatering, så
pladserne stemmer overens med bilerne,
der benytter p-pladserne.
Navneskilte på postkasser: Disse skal skiftes/pilles ned hurtigere end på nuværende
tidspunkt. Nogle beboere i Storegade har
endnu ikke fået skilt op.
Der ønskes et bordbænkesæt på græs-

4. Eventuelt:

•

•

•

•

•

Side 2

•

plænen ved garagen på Rosenvænget.
Garagen Rosenvænget: Vi har ønsker om
et beboerhus/lokale. Ideer arbejder vi videre med, hvis vi imødekommes med ønsket.

5. Næste møde:
•

29. august 2022 fra 09-11 hos Thomas U.
Nielsen

Punkterne nedenfor eller diskussioner vedr. dagsordenens punkt […] hører under tavshedspligten og må derfor ikke refereres eller gøres tilgængelig for andre end deltagerne på dette møde.
Tavshedspligten omfatter sager med personfølsomme oplysninger.
6.

7.

8.

Vi ønsker kontakt til Hjemmeplejen Varde:

•

Lukket punkt

•

Lukket punkt

•

Lukket punkt

Nedrivning af Østerbro:

Klage over behandling:

Louise Damm-Jensen
Referent

Inger Cramon
Formand

