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FASTELAVNSFEST
•
Der bliver undersøgt om vi kan låne gymnastiksalen på Dagnæsskolen til arrangementet. Datoen bliver D 4/2-18 fra
11-13.
o
Jeanette undersøger videre med pedel på Dagnæsskolen og sponsor.
SNERYDNING
•
Der er kommet et spørgsmål fra en beboer om det er muligt at betale sig fra, at der kommer en og ryder sne i
indkørslen.
o
Der blev ringet til Odinsgården og hvis man er ældre eller handikappet kan man søge kommunen om
snerydning. Man kan også ringe til den entreprenør som ryder vejen for Odinsgården og betale sig fra det.
Han hedder Thomas Thuesen på nummer 21 49 90 70
POLITIK OM DYR I AFDELINGEN
•
Odinsgården tillader at man i afdelingen har en hund eller en udekat, hvis man har problemer med at en kat går ind i
ens hjem, så må man kontakte ejeren så man kan løse problemet. Angående hund så skal man huske at samle
efterladenskaber op efter sig.
OPSLAGSTAVLE
•
Der kom et forslag om at der kom en fælles opslagstavle hvor diverse informationer fra boligforeningen og
bestyrelsen kunne hænge.
o
Odinsgården synes det var en rigtig god idé og der bliver købt en til ophængning på varmecentralen.
FODBOLDBANE
•
Må vi opstille en fodboldbane til børnene??
o
Ifølge Odinsgården er det noget der skal bestemmes på næste beboermøde.
FARTBEGRÆNSNING
•
Der er nogle beboere der føler at der bliver kørt for stærkt på strækningen ved dobbelthusene.
o
Fartgrænsen er allerede meget lav og vi vil gøre opmærksom på at man ikke kører alt for hurtigt. Desuden
vil vi igen gøre opmærksom på at man tager hensyn til hvor man parkere ved enkelt husene, da der ikke er
så meget plads.
SKRALDESPANDE – pap
•
Vi oplever ofte at skraldespanden til pap er overfyldt. Skal den tømmes med jævne mellemrum??
o
Odinsgården fortæller at de oplever at skraldespanden ikke er fyldt. Men pappet er ikke komprimeret
ordenligt og folder sig så ud inden den kommer ned i bunden. Derfor fyldes den hurtigt op. Vi opfordre til
at man tramper godt på sine kasser inden de kommer i skraldespanden.
DRÆN VED SKRÅNING
•
Der opleves ofte at der ligger vand under skråningen ved dobbelt husene og ved legepladsen.
o
Odinsgården er godt klar over problemet og de er i gang med at arbejde på sagen.
KONTINGENT
•
Vi vil oprette en fælleskomto til sommerfest, blomst til nye beboere og andre tiltag for fællesskabet.
o
Der vil blive indkrævet 100 kr hver halve år til en fælleskasse som kun bliver brugt til arrangementer for at
fremme fællesskabet i afdelingen. Det er frivilligt om man vil være med, men hvis man ikke er så kan man
heller ikke deltage i de arrangementer som der bliver lavet. Hvis der er penge til overs hvert år, så bliver
overskuddet brugt til bedre mad eller drikkevarer eller andet.
FACEBOOK
•
Der er blevet oprettet en Facebook gruppe til bestyrelsen så de bedre kan tale sammen uden at mødes.
NÆSTE MØDE
•
Der holdes et kort møde igen D 16 Januar om fastelavnsfesten og der vil vi også diskutere sommerfest der nok
kommer til at ligge i uge 25 og hvornår næste bestyrelsesmøde ligger.

Har du/I spørgsmål eller punkter til næste bestyrelsesmøde så er i velkomne til at kontakte:
Bestyrelsesformand: Christina Hedegaard Hansen i nummer 15
Bestyrelsesmedlem: Jeanette S. Larsen i nummer 56
Bestyrelsesmedlem: Claus Jensen i nummer 40
Har i problemer med udstyr eller noget der er gået i stykker skal i kontakte Odinsgården.
Med Venlig Hilsen
Christina Hedegaard Hansen

