Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE)
Finn Marquardsen (FM)
Fra administrationen: Kim Johansen

Blad nr.

435
Dag og år:
Mandag, den 26.02.2018 kl. 18.30
på Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 11 (Borgmesterløkken 1-19)

Fra afdelingen:
5 beboere
B.N bød velkommen og foreslog FM som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gen- FM valgt som dirigent.
nemgik dagsordenen.
Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste
møde.

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

Budget enstemmigt godkendt.JA

Budgettet udviser balance på bundlinjen, hvilket medfører
uændret husleje.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse Blad nr.
af afdelingens driftsbudget:
Fra administrationen er der indgået følgende forslag:
1. Godkendt
1. Revideret vedligeholdelsesreglement iht. Vedlagte bilag
2. Godkendt
2. Revideret tillæg til råderetsarbejder iht. Vedlagte bilag. Der
skal eventuelt tages stilling til materialevalg, farver mv.
Fra M. J er der indgået følgende forslag:
3. Godkendt
3. Forslag til bedre / flere parkeringspladser, jf. vedlagte bilag
4. Godkendt
4. Forslag til pladser til campingvogne/trailere, både m.m. jf.
vedlagte bilag.
Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - Indkomne forslag:
Fra Administrationen er der indgået følgende forslag:
1. Revideret ordensreglement iht. Vedlagte bilag
2. Beboermapper ændres til en digital version, der gøres tilgængelig på B42 hjemmesiden, jf. vedlagte bilag.

1.
2.

Godkendt
Godkendt

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Fra Administrationen er der indgået følgende forslag:
1. Revideret ordensreglement iht. Vedlagte bilag
2. Beboermapper ændres til en digital version, der gøres tilgængelig på B42 hjemmesiden, jf. vedlagte bilag.

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
På valg: Bjarne Nielsen
Valgt til formand:
Ingen valgt
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Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
På valg: Fritz Wulf
Suppleanter på valg: Bjarne Bonniksen og Benny
Christensen

Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Ingen afdelingsbestyrelse

Valgt til suppleanter:
1. suppleant: ingen
2. suppleant: ingen

Pkt. 7 Valg af 3 repræsentanter til Antenneforeningen B42
På valg: Benny Christensen, Fritz Wulf og Bjarne Bonniksen
Pkt. 8 Eventuelt.
Der bliv drøfte chiplåse på alle døre dette bliver udført i indvende regnskabs år beløbet er afsat .

Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42: Benny Christensen

Mødet slut kl. 20:30
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