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1: Opfølgning

Vedr. altaner, er det meldt ud fra organisationsbestyrelsen, at de ikke ønsker at støtte
afdelingens brug af råderet til altaner.

Flagmand, der er endnu ikke etableret kontakt til afd 25 på det punkt. Det kommer
om ikke andet op på vores afdelingsmøde i september.

Skilt til nr. 13. Søbo har taget kontakt til Grundejerforeningen Prinseparken, da det
reelt er deres skilt der skal ændres. Vi har tilbudt at afholde udgifterne i den
forbindelse. Desværre er der sket en misforståelse i kommunikationen, som Søbo
opfordres til at udbedre så sagen kan lukkes.

Lys.sensorer i cykelskurene kan ikke ændres i tidsindstilling.

Fællesaktivitet. Kulturudvalget er i gang med at planlægge første arrangement og vi
afventer et udspil derfra. Der er taget kontakt til afd 25 mhp om vi evt skal holde
fælles sommerfest. Vi afventer tilbagemelding og information vil blive udsendt ved
positivt svar.

Rengøring af opgangene har været et tilbagevendende problem i afdelingen gennem
lang tid. En dialog med Søbo har dog konstateret at der ikke er så stor administrativ
belastning på det område for nuværende i forhold til tidligere. Dejligt!!!

2:Batterispand



Der er ønske om at der kommer batterispande til rådighed i afdelingen. Gerne to
spande, én til nr 8,10 og én til nr 9,llogl3. Søbo kontaktes.

3: Facebookgruppe

Bestyrelsen er nysgerrige på at lave en facebookgruppe. Tiltænkt som en fælles
forum for hele afdelingen til “hvad som helst”. Det kan være nabohjælp, tips og råd,
spørgsmål, kontakt til bestyrelsen, køb og salg og meget mere.’

Der kigges på hvad vi vurderer at være et hensigtsmæssigt set-up og der vil komme
besked ud til beboerne når den er klar og man kan melde sig til gruppen hvis det har
interesse.

4: Cykelparkering
Mens vi venter på det ekstra skur som blev aftalt på mødet sidste år, er vurderingen at
der er plads til alle i de nuværende skure — ved fælles hjælp.
Der er mest pres på ved nr. 8-10 og det håber vi kan afhjælpes med det nye skur.
I mellemtiden er der plads i skuret ved nr. 11 og en del ledig plads i det store skur
mellem nr. 9 og 13.
I samarbejde med Søbo udarbejdes et opslag til skurene, som opfordrer til
hensigtsmæssig parkering, således alle kan komme ud og ind uden stølTe

vanskeligheder.

Næste møde er indkaldt til den 18 marts 2013
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