Møtereferat NU – felt B
Referat
Dato:
Kl:
Sted:
Referent:

10.05.2022
18.00
Capri
Siv

Funksjon
Leder og postombærer
Medlem og kasserer
Medlem og ansvarlig for boder
Medlem og sekretær

Navn
Laila Aarø
Ingrid Grimstad
Runar Bu Karlsen
Siv Frost

Tilstede
x
x
x
x

Sak nr

Saker

7/22

Nytt medlem Runar Bu Karlsen ble ønsket velkommen.

8/22

Gjennomgang av regnskap for regnskapsåret hittil i år
(2022).

Ingrid

9/22

Innkjøp og planting av blomster i blomsterkassene. NU
planlegger å plante blomster i kassene innen 17. mai
hvis været tillater det.

Laila

10/22

Dugnad gjennomført vår 2022. Det var godt oppmøte
på dugnaden, men det kan bli bedre. Neste år lager vi
en oversikt over oppgaver som skal utføres. Oversikten
tar vi med i invitasjonen om dugnad.

11/22

Maling av utvendig fasade i B-feltet er i gang. NU har
mottatt henvendelser fra enkelte beboere om brevet
som ble sendt til beboere om forestående
malingsarbeider. Naboutvalget bør bli orientert på
forhånd når slike brev sendes til et utvalg av beboere.
Vi sender en henvendelse til administrasjonen hvor vi
tar opp dette.

Siv

12/22

Det er behov for å beise gapahuken og de nye
blomsterkassene. NU mener det er tilstrekkelig at det
blir beiset i 2023. Vi må undersøke med
administrasjonen om kostnadene blir dekket av
borettslaget.

Laila

13/22

NU ønsker å arrangere en avslutning for tidligere
medlem (Robert) i Gapahuken i løpet av sommeren.

Alle

2022

Ansvar/oppfølging

14/22

Leder mottar en del henvendelser/klager fra beboere
per telefon. Vi informerer i neste utgave av B-blækka
om at klager må sendes skriftlig til naboutvalget. I
tillegg informerer vi om dette ved å henge opp en
«plakat» ved postkassestativene.

Runar

15/22

Innkjøp:
• Laminatmaskin
• Skrivepapir
• Laminatomslag
• Oppheng til koster og river i redskapsbodene

Runar/Siv

16/22

Redskapsbodene:
For å holde mer orden og oversikt i redskapsbodene
lager vi et «oppheng» til koster og river. Vi henger opp
en ny plakat med «ordensregler» knyttet til bodene.

Runar

17/22

Kompostbinger:
I siste utgave av Rislappen (RL1-2022) går det fram at
kvister, greiner, buskvekster eller blomsteravfall kan
kastes i kompostbingene. Tidligere har vi fått
informasjon om at kvister og greiner ikke skal kastes i
kompostbinger. Vi må få bekreftet hva som er riktig.
NU sender en henvendelse til administrasjonen.

Siv

18/22

Vårutgaven av B-blækka:
Siste utgave av B-blækka (mai 2022) blir delt ut til
beboerne.

Alle

19/22

Neste møte:

2022

