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AUGUST 2009
Så er Mejeri bestyrelse tilbage efter en dejlig sommerferie!
Vi er i gang med forskellige små reparationer samt opsamling fra arbejdsdag. Har I nogle ledige
hænder, så kom endelig at sige til. Ellers planlægger vi først arbejdsdag hen i efteråret.
Det nye biblioteket ovenpå vil snart blive sat op, så er der folk der har gode bøger de vil donere, kan
I henvende jer til Atma eller sæt dem oven på i Mejeriet.
Pool bordet er nu klar til at blive spillet på. Vær dog opmærksom på, at der er lydt ind til naboer, så
lav ikke unødig støj og vær god mod bordet. Desuden husk at lægge det grønne lagen over bordet
efter brug, da det holder støv væk fra dugen!
Vi har igen diskuteret afmærkning af farbar vej til lejlighederne gennem parkeringspladsen, dette
for at være opmærksom på farbar vej ift brandmyndighederne, samt mulighed for beboerne at kunne
komme ud. Vi har ikke fundet en tilfredsstillende løsning endnu, men kom gerne med ideer.
Vi er også i gang med at undersøge belægningsmuligheder og afløb på parkeringspladsen mod syd,
samt evt. areal udenfor Mejeriet.
Udlejningen gennem sommeren har sædvanen tro været stille.
Obs. på, fra 1. september stiger huslejeprisen.
Vedrørende lejlighed ovenpå, har Mejeri bestyrelsen indgået en lejeaftale med Holger, foreløbig
gældende fem år. Aftalen indebærende løbende renovering af lejligheden i et samarbejde mellem
Holger og Mejeri bestyrelsen.
Vi er stadig i gang med at finde den bedste løsning på nyt tag samt søge fonde, - men intet nyt i
øjeblikket.
Ideen med ekspertgrupper har været udmærket, der er dog forskel på hvor godt de er kommet i
gang. Vi vil I den kommende tid tage kontakt med de enkelte grupper og få snakket arbejdsopgaver
og ansvarsfordeling mellem grupperne og Mejeribestyrelsen igennem.
Da vi i Mejeriet har åbne bestyrelsesmøder, vil vi fremover forsøge at sende en dagsorden ud på
alken.dk. inden mødet.
Vi kan dog nu allerede formidle mødedatoer: 6.oktober, 10. november, 8. december alle kl. 20-22.
Er der noget i bestyrelsen som I mener vi overser, har kommentar til eller gode ideer eller noget
som i bare ikke forstår meningen med, er I selvfølgelig meget velkomne til at tage en snak med os.
Vi tager selvfølgelig de forskellige valg ud fra nøje overvejelser, men der vil også altid være mange
meninger.
På bestyrelsens vegne Estrid.

