Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Tonni Asmussen (TA)

Blad nr.

Fra administrationen: Mikael Jensen (MJ), Søren Beck (SB), Jens
Chr. Jessen (JECJ)

Dag og år:
Mandag, den 29.02.2016 kl. 18.30
på Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 11 (Borgmesterløkken 1-19)

Fra afdelingen:

10 beboere

317

MJ bød velkommen og foreslog TA som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gen- TA valgt som dirigent.
nemgik dagsordenen.
Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste
møde.

Ingen beretning

Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
MJ gennemgik forslaget til næste års driftsbudget og anvendelsesbudgettet for de kommende år samt orienterede
om det afsluttede regnskab.

Budget enstemmigt godkendt.

Det udsendte budgetforslag medfører en uændret husleje.

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
1. Godkendelse af standard ordensreglement for rækkehuse
2. Godkendelse af vedligeholdsreglement for afdelingen
3. 2 gule p-pladser bag nr. 19 bliver hvide igen, jf. vedlagte
kopi
4. Tørrerum rengøres oftere, jf. vedlagte kopi

4.1: Godkendt
4.2: Godkendt
4.3: Gule P-pladser ændres til hvide
4.4: Der foretages en samlet gennemgang af rengøring

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Nyvalg

Valgt til formand for afdelingsbestyrelsen: Bjarne Nielsen

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
Nyvalg

Valgt til afdelingsbestyrelsen: Phillip Lorentzen (2 år), Páll Kristján
(1år)

Suppleanter: Nyvalg
Valgt til suppleanter:
1. suppleant: Bjarne Bonniksen
2. suppleant: Benny Christensen
Pkt. 7 Valg af 3 repræsentanter til Antenneforeningen B42
På valg: Benny Christensen, samt nyvalg af 2

Pkt. 8





Eventuelt.
Vimpel eller stander til flagstang
Affugter i kælder
Vinduer i vaskerum
Forhold i vaskerum blev drøftet: Den ene vaskemaskine er
10-15 min langsommere. Vask bliver ikke frigivet efter ½
time.
1

Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42: Benny Christensen, Bjarne Nielsen, Phillip Lorentzen
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Forhold for affald blev drøftet: Er det muligt at bytte om på
affaldsbeholdere og cykelstativer? Der savnes bedre skiltning.
Oprydning af ubrugte cykler

Mødet slut kl. 19.30
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