Ejerforeningen Kornmarken
Perikumvej 25 – 9000 Aalborg
www.kornmarken.dk

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 29. maj 2012
Deltagere:
Alle bestyrelse medlemmer.
Dagsorden:
1. Rotter ved parkeringspladsen.
2. Affalds håndtering.
3. Vand til ejerlauget.
4. Et par løse mursten i nr. 19.
5. Salg af vaskemønter.
6. Næste bestyrelsesmøde
Ad. 1. Der er blevet konstateret rotter i volden ved parkeringspladsen, og det menes at de kommer
fra et hul i en kloak. Der vil blive bestilt en kloak undersøgelse, for at se om der er et hul, og hvis
der er det vil forsikringen betale både undersøgelsen og få lavet kloakken.
Ad. 2. Der har været nogle problemer med sorteringen af affald den sidste tid.
I.
Affaldscontainerne og skakter er kun til normalt husholdningsaffald i lukkede poser, her har
der været skarpe genstande og store mængder affald, som har betydet af affaldsposerne i
skakterne bliver skåret op og skakter/containerne bliver overfyldte og skal tømmes meget tit.
II.
Storskrald henvises til Genbrugspladsen Over Kæret.
III.
Det der har voldt de største problemer har været genstande som stel af vogne/cykler, tæpper,
potter/pander, mange øldåser, store plast dunke, adskillige par sko, store dynger plast fra
indpakninger og pap/papir. Disse genstande bedes afleveret de rigtige containere, pap/papir i
vores røde pap/papir containere, glasflasker i flaske containeren, dåser og anden metal i
jern/metal containeren Over Kæret, m.m.

IV.

De sorte containere og affaldsskakterne er kun til affaldsposer som skal lukkes.

V.

Skulle der være tvivl så brug Affaldsguiden eller gå ind på www.skidt.dk, her er der også
en SMS ordning

Ad. 3. Ejerlauget har spurgt om de kunne få lov til at koble til vores vandledning ved nr. 57.
Ejerlauget har fået lov til dette, da de vil holde alle udgifterne både i forbindelse men tilslutningen
og vandur og den derefter løbende drift.
Ad. 4. Der er konstateret et par løse mursten for enden af overlæggeren i nr. 19 stuen. Dette vil
blive udbedret.
Ad. 5. Salg af vaskemønter overgår fra midt august til Kristian i nr. 27 stuen th. Vær opmærksom
på at tidspunktet for salg af vaskemønter måske ændre sig i forbindelse med flytningen.
Ad. 6. Næste bestyrelse møde vil blive afholdt i kælderen, tirsdag d. 28. august 2012 kl. 17:00.
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