A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

05. januar 2021

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jim Schultz (Bimmer), Per Hansen, Pia Johansson, Camille Søgaard og Birthe Christensen.

Afbud:
Ulrich A. Mortensen, Jan M. Bundgaard.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
1. Formand
-

Der bliver indkøb ny trailer, da den gamle er slidt op.

-

Flere beboere har efterspurgt om muligheden for at få lagt referaterne fra
bestyrelsesmøderne på Toftevangs hjemmeside. Der arbejdes på en
løsning, så referaterne kan blive lagt op på hjemmesiden.

-

Der har været indbrud i opgang 32. Bestyrelsen beder beboerne om at være
opmærksom på mistænkelig adfærd.

2. Næstformand
3. Kassereren
4. Sekretæren
-

Spørgsmål omkring muligheden for opsætning af trampolin i mellem blok 2
og 3. Legepladsstilsynet skal kontaktes omkring krav inden der tages stilling
til evt. opsætning.

5. Bestyrelsesmedlem
6. Suppleanter

3. Kloakrenovering
-

Der vil blive sat mærkater på de døre i kælderen, hvor der er kloak eller faldstamme,
da det i forbindelse med det kommende kloakarbejde skal være muligt at komme til
disse.
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4. Bunkeren
-

Bunkeren er fjernet. Bunden af bunkeren er ikke fjernet, hvilket er godkendt af
kommunen. Der søges i den forbindelse kommune om forøgelse af containerpladsen,
da affalssorteringen kræver mere plads.

5. e-mail
-

Der er indsigelse i forhold til relokering af barnevognsrum imellem blok 1 og 2. Dette
tages til efterretning, da der i vedtægterne står at der er barnevognsrum i mellem
blok 1 og 2.

-

Vurderingsstyrelsen har givet Toftevang ret i, at der er blevet betalt for meget i
ejendomsskat i 2016, 2018 og 2019. Beløbet betales tilbage til Toftevang.

6. Eventuelt
-

Sandet i sandkassen på legepladsen imellem blok 2 og 3 skal skiftes.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26. januar 2021, kl. 18.30.

______________________________

____________________________________

Jim Schultz (formand)

Ulrich A. Mortensen (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Per Hansen (sekretær)

____________________________
Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem)

