
ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMSTERGADE 32 -36 6400 S¢nderborg.

Referat fra bestyrelsesm¢de den 29. august 2020.
M¢det blev afholdt hos formanden.
Deltager: Flemming Cordes, Peer S¢rensen, Lise Tuxen og Birger J¢nsson.
M¢det var indkarldi til 31. arugtist, men blev agndret tit 29. august, da formanden blev forhindret den 31.
Rettelse til pkt. 5 i dagsorden. 2020 skal rettes til 2021.

1.     Evalueringafgrill arrangementde 15. august.
Det var en succes, vejret var med os. De nye beboere, der overtager nr. 361. sal til venstre den 1.
oktober deltog ogsa i vores grill arrangement.
Opgaver var fordelt ud pa tre lejligheder, Lise Tuxen lavede salat og Gitte Cordes dessert, medens
formanden indk¢bte resten.
Der kan spares lidt pa budgettet ved at k¢be mindre tuber med ketchup, sennep og remoulade,
saint lidt mindre kartoffel salat. Hvis der er overskud af drikkevarer kan de gemmes og bruges til
den arlige generalforsamling.

2.     Ny affaldssortering ultimo september 2020.
Era onsdag den 23. september ny affaldssortering genbrug traEder i kraft.
Era tirsdag den 29. september ny affaldssortering restaffald og bioaffald traeder i kraft.
Der vil blive udleveret en lille spand og plasticposer, til at have i k¢kkenet til bioaffald.
Formanden henter og udleverer til alle lejligheder.
660 L dagrenovation med uget¢mning.
370 L bioaffald med uge t¢mnirig (kan maske senere reduceres til 2401}.
240 L plastic (fremover rna alle mad kartonner komme sammen med plastic).
240 L Pap og papir.
240 L 8las.
240 L metal (kan maske senere reduceres til en med to rum, li[le rum til metal og stor rum til

p,astic).
Milj¢kassen k¢rer videre uaEndret.
Faelles gennemgang for beboere mandag den 21. september kl.11.00
Den f¢rste tid f¢lges med i, hvor meget de bliver fyldt op.
Hvis der er behov, kan beholder st¢rrelse eendres hen ad vejen.

3.     Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen laver en vedligeholdelsesj)lan, der kan fremleegges pa generalforsamlingen i 2021.

4.     Forslagene der skulle vaere fremlagt pa seneste generalforsamling indarbejdes i
vedligeholdelsesplan i pkt. 3.

5.     Generalforsamling 17. marts 2021 kl.19.00.
6.     Eventuelt.

Bevoksning pa nabogrund ud mod OehlenschlaBgersgade, Lise pr¢ver at kontakte naboen ellers
hegnssyn ved kommunen.
Lise Tuxen indtraeder i bestyrelse fra 1. september 2020, som afl¢ser for Flemming Cordes.
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