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

Fra administrationen: Kim Johansen (KJ)

Fra afdelingen: 37 beboere

Blad nr.

Referat

427

Dag og år:
Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 18.00
I Beboerlokalet Bjerggade 21
Afdelingsmøde for afd. 37 (Stengade
2-12, Bjerggade 23-35, Sdr. Havnegade 28-36, Søndergade 27 og 44 st.
samt 46 I 4, II 4 og III 4)

Th.T 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.
Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
Theodor fremlagde budgettet

Beretning godkendt.
Skriftlig beretning vedlagt

Budget enstemmigt vedtaget.

Pkt 3 Godkendt
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. Revideret vedligeholdelsesreglement iht. vedlagte
1. Godkendt
2. Revideret tillæg til råderetsarbejder iht. vedlagte. Der skal
2. Godkendt
eventuelt tages stilling til materialevalg, farver mv.
Fra Mathias Kjærulf Lang-Hemmersam er der indgået følgende
forslag:
3. Ønske om flagstang, jf. vedlagte bilag
3. Ikke godkendt
4. Ønske om handicap p-plads, jf. vedlagte bilag
4. Ikke godkendt
5. Ønske om bedre arkitektonisk afskærmning af affaldscon5. Der arbejdes på en anden
tainere, jf. vedlagte bilag
løsning på affaldscontainer
Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - Indkomne forslag:
Fra Administrationen er der indgået følgende forslag:
1. Beboermapper ændres til en digital version, der gøres tilgængelig på B42 hjemmesiden, jf. vedlagte bilag.
2. Revideret ordensreglement iht. vedlagte
Fra Mathias Kjærulf Lang-Hemmersam er der indgået følgende
forslag:
3. Forslag til ændringer i forhold til hold af husdyr, jf. vedlagte
bilag
Fra Henning Larsen er der indgået følgende forslag:
4. Ændring af særlige udlejningsregler for seniorer, jf. vedlagte
bilag

1. Godkendt
2. Godkendt

3. Ikke godkendt
4. Godkendt af afdelingen men
skal godkendes af hovedbestyrelsen og Sønderborg
kommune

Pkt. 5 Valg af formand
Formanden er ikke på valg.
Pkt. 6 Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
På valg: Willy Larsen og Jens Peter Nielsen

Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Aage Gaasvig
Jens Peter Nielsen
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Suppleanter:
På valg: Aage Gaasvig og Frederik Ooms

Pkt. 7 Valg af 2 repræsentanter til Antenneforeningen B42
På valg: Theodor Tams og Mette Skov

Valgt til suppleanter:
1. suppleant: Carsten Boye
2. suppleant:

Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42: Theodor Tams
og Aage Gaasvig

Pkt. 8 Eventuelt.P. plader er et problem alle holder der helle
dagen.

Opfølgning på p plader i kælder og om man kan få låsen til
porten lavet om så den kun passer til b42 beboer
-

Mødet slut kl. 20:30
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