Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 mandag den 11. oktober 2021
Mødedeltagere: Brian, Allan, Inga, Tine O, Michael og Tine N

1. Praktisk information til beboerne.
• Tæt ved hjørnerne af blok 2 og blok 4 ved opgangene til VBV 7 og VBV 23 er
der lyskasser til kældervinduer. Nu er der lagt riste over lyskasserne, så der
ikke er risiko for at nogen træder ned i en lyskasse og kommer til skade et
uopmærksomt øjeblik. Beslutning fra et tidligere bestyrelsesmøde.

•

I foråret fik vi nye energi og vandmålere i alle lejlighederne. Nu har flere
beboere spurgt til, hvornår det bliver muligt at følge sit forbrug med de nye
smarte målere. Det er Brunata, der står for det, hvorfor vi må væbne os med
tålmodighed. Ringgården har rykket dem, og der skal nok komme besked ud,
når det en gang virker.

•

Bolignet-Aarhus skruer op for internettet for betalende kunder resten af
året. Det koster dig ikke ekstra, og du skal ikke gøre noget – det sker
automatisk. Den 1. januar ændres din hastighed automatisk tilbage til den
hastighed, som du havde før.

2. Konstituering af bestyrelsen.
Dette var første bestyrelsesmøde siden afdelingsmødet. Forskelligt praktisk blev
gennemgået, forskellige opgaver fordelt og der blev lavet et årshjul for det næste
år.

Fodringen tiltrækker endnu flere måger og duer til stor gene for beboerne.
Desuden tiltrækker det også rotter.
Ser du nogen fodre måger, duer eller andre dyr på afdelingens område, skal du
klage til boligforeningen eller i det mindste kontakte bestyrelsen i afdelingen.
Ellers hører fordringen ikke op.
Der sættes et opslag op på tavlerne i opgangene om fodring forbudt.

5. Julebanko.
Det har tidligere været en tradition at afholde julebanko i afdelingen i december.
Bestyrelsen vil gerne støtte op om et julebankoarrangement i år. Vi har penge til
gevinster, æbleskiver gløgg mm. og vi laver gerne et opslag til beboerne. Skal
julebanko blive en realitet, kræver det dog at nogen af jer beboere vil stå for at
arrangere og afholde julebanko. Har du lyst til at hjælpe med arrangementet skal
du kontakte bestyrelsen på e-mailadressen afd05@bf-ringgaarden.dk senest
mandag den 8. november.

6. Næste bestyrelsesmøde.
Det næste møde holdes mandag den 6. december kl. 18.00 i fælleslokalet i
kælderen ved Vilhelm Bergsøes Vej 15.

7. Eventuelt.
•

3. Opfølgning på afdelingsmødet den 8. september.
Referat af afdelingsmødet er lagt på afdelingens Facebookgruppe samt
hjemmesiden www.bf-ringgaarden.dk/afdeling-5 under info fra afdelingsbestyrelsen.
To forslag blev sendt til urafstemning. Det var forslaget om tilladelse til at holde
hund samt forslaget om kollektivt internet. Stemmesedler omdeles når
afstemningen er klar.

4. Fodring af måger og duer.
På afdelingsmødet i september var der utilfredshed med, at nogle beboere i
afdelingen fodrer måger og duer. Det er ikke tilladt at fodre måger og duer i
afdelingen. Det fremgår også af afdelingens ordensregler.

•

Enkelte cykelrum er godt fyldte med cykler, bl.a. gamle cykler der aldrig
bruges. Har du en gammel cykel, som du ikke bruger, så smid den ud til
storskrald. Sæt en tydelig seddel på cyklen med at den er til storskrald, så
der ikke er tvivl. Bruger du sjældent din cykel, så stil den hen i hjørnet af
cykelrummet, så andre, der bruger deres cykler jævnligt, nemmere kan få
deres cykler ind og ud af cykelrummet.
Der er mange forskellige meninger om hvordan tøj skal tørre i afdelingens
tørrerum. Nogle beboere lukker døre og vinduer og skruer op for varmen i
tørrerummet Andre beboere skruer ned for varmen og åbner for døre og
vinduer, så der kommer ventilation.
I vinterhalvåret kan det resultere i den uheldige kombination med åbne
vinduer og fuld varme på radiatorerne. Derfor skal vinduerne i vaskeri og
tørrerummene ikke åbnes i vinterhalvåret. Ventilationen kan godt klare
tørringen i kombination med radiatorerne.
Punktet tages op på næste møde.

