Bestyrelsesmøde d. 31/5 2021.
Tilstede : Betina, Claus, Alice, Bo og Tove
Dagsorden.
1 ny a aldsordning
2 bestyrelsen og Facebook
Vi sender et nyhedsbrev ud omkring ny belysning. Og henviser til Albertslund Kommunes
udsendte brev til alle beboere. Alice skriver.
Tove spørger på forsyningen om det er muligt at skrifte de høje lamper på Sprøjtehusstræde ud
med Albertslundlampen.
Claus skriver til vejlaug formændene og fortæller om processen omkring belysning.
A aldssortering.
Beslutningen om den nye a aldsordning er tru et på både Christiansborg og i Albertslund
kommune. Det forhindrer os ikke i at have bekymringer som vi gerne vil dele med kommunen.
Vi har fået brev fra Herstedvesters grundejerforening. De er bekymrede for om der er plads på de
enkelte matrikler til de 4 store a aldsbeholdere vi skal bruge. De store plasticbeholdere fylder
meget og klær måske ikke en landsby.
Vi tager kontakt til de andre landsbyer for om muligt at lave en fælles henvendelse til kommunen
omhandlende plads, æstetik og landsbypræg.
Vi sender et nyhedsbrev om den nye ordning, om udfasning af stativer som erstattes af
plastbeholdere.
Bestyrelsen henviser til hjemmesiden for yderligere information. mt@albertslund.dk vi skriver det
sammen med nyhedsbrev om belysning. Alice skriver
Tove kontakter de andre landsbyer omkring samarbejde om ny a aldssortering.
Er der behov blandt grundejerne for et orienteringsmøde senere arrangerer vi det.
Claus byder velkommen til nye beboere på Vridsløsestræde.
I det sidste referat fra bestyrelsesmødet skriver vi at Albertslund kommune har godkendt brugen
af museumsgrunden til opmagasinering ifm. med renovering i Toften, det er dog endnu ikke
godkendt i Albertslund Kommune.
Obs obs
Husk i forbindelse med byggeri på Hyldagergrunden at sikre at der er parkeringsmuligheder for
gæster til Dyregården .
Facebook.
Skal bestyrelsen have sin egen facebookgruppe.?
Vi kan eventuelt undersøge hvordan de andre landsbyer håndterer Facebook før vi beslutter os for
hvad der giver mening for os.
Lige nu er beslutningen at bestyrelsen bruger Facebook på samme måde som hidtil - det er et
kommunikationsmedie til informationer og gode ideer mellem beboerne. Facebook-gruppen
administreres ikke af bestyrelsen og har beboerne spørgsmål til bestyrelsens beslutninger
opfordrer vi vil hjemmesiden eller direkte kontakt til et bestyrelsesmedlem. Vi vil, i en
prøveperiode, informere i facebookgruppen om nye referater som kan læses på hjemmesiden.
Kommer der opslag som handler om bestyrelsesarbejdet svarer vi eller henviser til hjemmesiden.
Vi evaluerer i løbet af efteråret.
Eventuelt.
Generalforsamling: der er lavet aftale med Dyregården om dato for generalforsamling. Alice aftaler
datoer for fællesspisning i efteråret med Laura.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 2/8 kl. 19,30 hos Bo
Punkter til dagsorden: Generalforsamling.
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Referat Tove

