Referat af bestyrelsesmøde 17.06.2019
Nye vaskemaskiner og tørretumblerer på vej.
Vi har forhandlet med L`Easy, som vi har valgt at bruge til opgaven, om en fornuftig
minimums omsætning pr. år. Der må dog stadig forventes ventetid på dankortautomater,
som skal bruges til betaling. Der kommer 1 maskine og 1 tørretumbler i hver blok.
Betalingen for vask og tørrretumbling bliver 21 kr. for en vask og 21 kr. for en tørring.
Dette er en forøgelse af nuværende udgift, men til gengæld får vi nye maskiner og
driften heraf er indeholdt i prisen. Elforbrug er fremover også inkluderet direkte i prisen.
Prisen er reguleret i forhold til antallet af brugere – og forventes formentlig løbende at
blive reguleret.
Løsningen med leasing er valgt, fordi vi alternativt skulle indkøbe nye maskiner, som er
dyre, og fordi vi på denne måde slipper for at indgå en serviceaftale om vedligeholdelse
af maskinerne.
Loppemarkedet, der var planlagt d. 15.6. blev desværre aflyst pga. for ringe tilmelding.
Vi vil opstille flere udendørs cykelstativer, da der ser ud til at være behov herfor.
Cykler, der ikke længere bruges, skal stilles i eget kælderrum eller på genbrugspladsen.
Dette vil skabe mere plads til de daglige cyklister.
Bestyrelsen er fuldt ud opmærksom på, at vores ejendomsservice ikke lever op til vores
forventninger, og vi arbejder løbende på, at få det til at fungere.
Vi gør endnu engang opmærksom på vores affaldsordning:
containerne må ikke overfyldes, sortér korrekt, læg ikke farligt affald i containerne,
henstil ikke affald ved siden af containerne, o.s.v. o.s.v.
Viceværten bruger al for meget tid på sortering af affald – tid, der skulle bruges til andre
gøremål.
Se yderligere i det netop udsendte informationsmateriale: ”Genbrug med hjertet”
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig på
formand@jaegerhaven.dk. Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes.
HUSK AT KØRE LANGSOMT på vores område, hvor mange færdes og børn leger !

God sommer
Bestyrelsen

