Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Torben A. Sørensen (TAS)
Erik Teichert (ET)

Fra administrationen: Kim Johansen (KJ)
Mikael Jensen (MJ)

Blad nr.

338
Dag og år:
Mandag, den 14.03.2016 kl. 18.00
på Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 30 (Søndergade 2-10B, 14-16, 1-7, Bagergade 2, St.
Rådhusgade 9, Bjerggade 2A-C og 612 samt Perlegade 1 / Æblegade 2)

Fra afdelingen:
20 beboere
KB bød velkommen og foreslog TAS som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og genTAS valgt som dirigent.
nemgik dagsordenen.

Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

KB fremlagde beretning. Er vedlagt.

Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende
År.
KJ gennemgik forslaget til næste års driftsbudget og
anvendelsesbudgettet for de kommende år samt orienterede om det afsluttede regnskab.
Enstemmigt godkendt.
Budgetforslaget vil medføre en årlig huslejeforhøjelse på
9,02 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 57 kr. pr. måned for et gennem
snitslejemål). Gældende fra 1.7.2016.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 –
Godkendelse af afdelingens driftsbudget:
Fra Christina Palm Hansen m.fl. er der indgået følgende
forslag:
1. Forslag til installation af dørtelefon, jf. vedlagte kopi
Fra Christel Devantier er der indgået følgende forslag:
2. Restaurering af trappeopgangen, jf. vedlagte kopi
3. Rengøring af parkeringspladsen / gården, jf. vedlagte kopi

1. Godkendt, økonomi jf. forslag.
Bjerggade 10, + 25 kr./mdl.
2. Godkendt og udføres i indeværende budget.
3. Udført, drøftes under evt.
Orientering om renovering af
Æblegade / Perlegade.

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Indgåede forslag til behandling under punkt 4 – Indkom
ne forslag:

4. Godkendelse af standard ordensreglement for etageejendomme, jf. vedlagte kopi
5. Godkendelse af vedligeholdsreglement for afdelingen
jf. vedlagte kopi

4. Godkendt
5. Godkendt

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Formanden er ikke på valg.
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Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
På valg: Alice Thomsen og Doris Kock

Valgt til afdelingsbestyrelsen
Mona Lauridsen og Knud Mamsen

Suppleanter:
På valg: Lene K. Løtzsch og nyvalg
Valgt til suppleanter:
1. suppleant: Lene K. Løtzsch
2. suppleant: Gitte Vagner
Pkt. 7 Valg af 4 repræsentanter til Antenneforeningen B42.
På valg:
Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42:
Kirsten Bitsch, Knud Mamsen, Mona
Lauridsen og Vanda Hamam.

Kirsten Bitsch og nyvalg af 3

Pkt. 8 Eventuelt.
- Skilt på Bjerggade omkring storskraldstidspunkt.

-

-

Nabohjælp en god ide, bestyrelsen tager kontakt til
en konsulent og forhør hvad der kan gøres i afdelingen.
Indvendig markvandring diskuteret, afvist.
Flere af badeværelserne på Søndergade har fejl.
Justering af vinduer og døre, oplyst at afdelingen
skal servicerer i 2017/2018.
Brandsikkerhed diskuteret
Cykelkælder på bjerggade – sedler allerede udsendt. Ikke mærkbare cykler fjernes.

Mødet slut kl. 19.10
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