Notulen Alv, 6 oktober 2013

Aanwezig: Marrie, Michiel, Trees, Lonneke, Esther F (notlulist) Marijke, Annemiek, Jan K,
Jan R, Magda, Harjon, Esther B, Juul, Herman
Afwezig m.k.: Brigitta, Tamar
1. Post: In de “Gewoon Anders” is een draaiboek opgenomen voor het organiseren van
een open gemeenschappelijk wonendag, lustrumfeest etc. Geinteresseerden kunnen
contact opnemen met Lonneke. Lonneke stuurt het door naar het digitale archief.

2. Notulen Al 27-8: zie punt 2 bestuursnotulen 25 september

3. Financiën: zie punt 3 bestuursvergadering 25 september. De schuld aan CW kan in
geringe mate worden afgelost.

4. commissies

Bestuur: Piet zal Lonneke als voorzitter vervangen als ze flexibele werktijden heeft.
Terugblik slopdag: De meeste klussen zijn gedaan of toegezegd. Het was wel onduidelijk
wie de slopdag zou coordineren. De indruk bestaat dat mensen op deze wijze meer
betrokken zijn. Er zijn echter ook mensen die dit negatiever zien en liever spontaan een
klus op de dag zelf doen ipv. Langs de deuren gaan om mensen voor klussen te vragen.
We gaan het nog een keer op deze manier proberen. De volgende Alv is op 25-11, de
slopdag is op 1 december.
-

De deur naar de moestuin blijft nu vaker dicht. De katten Mogen niet binnen en dus
naar buiten worden gezet als ze zich weer eens niet aan de regels houden!

-

Het wasmiddel van Silke en Michiel valt goed in de smaak. Silke maakt weer nieuwe
en declareert de kosten bij Arjen.

-

Voor exposeren in de bar hebben Jan R en Silke zich aangemeld. Je kunt je hiervoor
bij Jan R aanmelden.

-

Trees neemt het schilderen van de barwand op zich. Marijke is positief over de
aankleding van de bar.

-

Barcommissie: De filmavond afgelopen zaterdag was leuk, maar had eerder
aangekondigd moeten worden. Jan R wil de filmavonden i.s.m. de barcommissie
vaker organiseren.

-

Tuincommissie; de snoeidag wordt op 1 december georganiseerd. Marijke wil i.s.m.
Juul het gereedschap inventariseren. Na de ALV is de datum voor de inventarisatie
verplaatst naar 23 oktober. Esther F stuurt de bewoners hierover rond 16 oktober een
mail.

-

repaircafe: Dit wordt georganiseerd op 19 oktober en 16 november in de expoeet. Tot
nu toe is de opkomst gering. Meer publiciteit (via mail en facebook) is nodig.

5. nieuwe voorstellen
Michiel wil het plafond van het gangetje tussen de bar en de Lange Griet schilderen. Hij
gebruikt hiervoor witte verf. Iedereen vindt het goed. Hij gaat binnen een maand beginnen en
vraagt hulp als dat nodig is.

6. emotierondje

7. nieuwe ideen: zie punt 4 filmaond
- spontaan tv kijken in de bar; Piet beveelt een serie aan die je bij hem kunt lenen.
- wandelen fietsen

8. klussenlijst
- weefgetouw: omdat deze klus niet goed verloopt, wenst Herman er geen actie op te
ondernemen. Michiel vraagt Ted en Janneke hun spullen voor de volgende Alv op te ruimen.
- Hobbyruimte: svp je spullen van je naam voorzien of opruimen.
-

Bank in hobbyruimte: Marijke

-

Houtstapel speelzaal: Jan K en Herman: nog niet afgerond

-

Tuinhekje Arjen en Ingrid: Piet Harjon: nog niet afgerond

-

Takken snoeien balkons: Herman, nog niet afgerond

Lijst slopdag

Bar:

-

Ramen lappen: Trees, gedaan

Expoeet:
-

Ramen lappen: Marrie, nog niet afgerond

-

Vloer zuigen: gedaan

-

Ramen lappen spinraggen Janswei: gedaan
Hobbyruimte:

-

Opruimen: nog niet afgerond
Speelzaal: gedaan
Logeerkamer: gedaan
hoogbouw ss

-

ramen lappen: gedaan

-

Buiten vegen: gedaan
Wal in tuin: niet gedaan
Kornoeille: gedaan
Forcicia Janswei: gedaan
Cornoelje op de bult terugsnoeien: niet gedaan
Kers opsnoeien: vervalt
Cornoelje terugsnoeien: gedaan
Zandbak: verwijderen carmijnzaad gedaan
Lange griet snoeieafval: gedaan
Tuin logeerkamer; gedaan

9. rondvraag
De uitdijende struik bij Michiel en Silke: De meningen zijn erdeeld over de vraag of hij
weg moet of mag blijven. In elk geval moet hij goed worden bijgehouden.
-

De schuurboormachine in het atelier is verdwenen.
De zandbak is een openbare kattenbak en zit boendien veel te vol met zand.
Esther F: iedereen is van harte welkom bij de notulistenclub. Graag aanmelden per
mail telefoon of gewoon even lansgslopen. Dat laatste wordt beloond met een kopje
koffie thee of iets lekekrs.

Trees helpt mee met het erzenden van de notulen. Piet notuleert de volgende
jaarvergadering.
-

Magda: Vivare voert geen afzuigkapbeleid. Iedereen moet dit voor zichzelf regelen.

-

Trees: Wil iedereen bij vertrek de verwarming an alle gemeenschappelijke ruimten
uitzetten? s

-

