Rådsmøde d. 05.04.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Tanya, Sofie, Rasmus, Nana, Dannie, Asbjørn, Anne
Rådsmedlemmer afbud

Christoffer, Henrik

Suppleanter til stede

Jean

Suppleanter afbud
Andre til stede
1. Formalia

Ordstyrer: Jean
Godkendelse af referat: Ok
Godkendelse af dagsorden: Ok

2. Meddelelser fra Rådet
•

•

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

Trillebøre
◦ Husk at sætte trillebørene tilbage, når de ikke er i brug.
Der er lige nu ganske få tilgængelige.
◦ Klaus bliver spurgt, om han har nogle inde til reparation.
Overvejelser om en HR-medarbejder, der sætter sig ind i
arbejdslovgivningen, taler med de ansætte etc.
◦ Inspektørkontakt og rengøringskontakt slås sammen til en.
◦ Dannie er den.

Intet nyt.

4. Nyt fra/til inspektøren Ferie 3. april til 18. april. I perioden kan Ronald Hansen kontaktes på
45-801734 på hverdage mellem 12 og 13.
De gamle indflytningsmapper skal bare smides ud, da de er ved at
blive opdateret.
Klaus bliver spurgt om inputs til havedag (Dannie).
5. Nyt fra diverse udvalg PFIU:
•

Status på SAU
◦ Der er tekniske problemer, men de sidste ansøgninger, der
afventer behandling, bliver behandlet i løbet af
påskeferien.

Rækkerepræsentanter:
•
Fremtidige møder
◦ Der bliver fremover holdt møde hveranden måned i stedet
for hver måned. Næste gang 15. juni.
•
Optælling af haveredskaber
◦ Alle skure er talt op i forhold til redskaber, og der er bestilt
nyt hos Klaus til de skure, hvor der mangler.
◦ Hold orden og hold styr på jeres redskaber. Lad være med
at bytte rundt i rækkerne. Lige nu er der styr på det. Klaus
skal bare fylde op.

•

Meddelelser til rådet:
◦ Vi ønsker et blikskilt til containerpladsen med kort og
regler. Laminat går til i vind og vejr, derfor blik.
▪ Laves på en arbejdsdag
◦

Hvad må smides i containeren?
▪ Alt andet end
madaffald/husholdningsaffald/dagrenovation inkl.
bleer, emballage fra dyrefoder og pizzabakker

DFK:
•

6. Rækkemødereferater

Møde 6. april

Intet nyt

7. Ansøgning til Konto 25 Række 7 søger konto 25: Op til 500 kt til rækkehavedag: Godkendt
8. Kalender

Havedag 29. april
Næste rådsmøde: 4. maj
Netgruppen har møde 11. maj
Rådsmøde juni: 1. juni

9. Eventuelt
10. Møde slut

21:12

