Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Torben A. Sørensen (TAS)
Allan Høffler (AH)
Fra administrationen: Jens Christian Jessen (JECJ)
Kim Johansen (KJ)
Mikael Jensen (MJ)
Inge Kristensen (IK)

Blad nr.

Referat

344

Dag og år:
Onsdag den 16.3.2016 kl. 18.30
På Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 44
(Grundtvigsparken)

Fra afdelingen:
86 beboere
Jan Faber bød velkommen og foreslog TAS som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gennemgik
dagsordenen.

TAS blev valgt som dirigent

Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
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.
Budgetforslaget vil medføre en årlig huslejeforhøjelse ca. 282 kr. pr.
måned for et gennemsnitslejemål. Gældende fra 1.7.2016.

Budgettet blev godkendt

Pkt. 4
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Indgåede forslag til behandling under punkt 4 –
Indkomne forslag:
Fra Pernille Bølskov er der indgået følgende forslag:
Forslag til 2 husdyr pr. husstand, jf. vedlagte kopi
Fra Jeanette Villadsen er der indgået følgende forslag:
Forslag til opførelse af flere carporte, og dermed førsteret til de som
bor i bilfrit område, jf. vedlagte kopi
Forslag til levering af fiber frem for kobber, for optimal hastighed, jf.
vedlagte kopi
Forslag til opsætning af husnumre ved gangsti mod bilfrit område, jf.
vedlagte kopi
Forslag til arrangementer i café området må vare til kl. 01.00, jf. vedlagte kopi.
Fra Finn Sørensen er der indgået følgende forslag:
Frit valg af tv udbyder, jf. vedlagte kopi
Fra afdelingsbestyrelsen er der indgået følgende forslag:
Forslag til godkendelse af vedligeholdelsesreglement for afd. 44, jf.
vedlagte kopi
Godkendelse af råderet for afd. 44, jf. vedlagte kopi
Godkendelse af ordensreglement for rækkehuse i afd. 44, jf. vedlagte
kopi

1. Nedstemt
2. Ikke godkendt
3. Det undersøges nærmere
4. Godkendt
5. Godkendt
6. Udsættes.
7. Godkendt
8. Godkendt
9. Godkendt
Bestyrelsen og Kim aftaler pladser til campingvogne.

Pkt. 5: Valg af formand:
Formanden er ikke på valg.

Pkt. 6: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg: Jens Schou, Lilly Mogensen og Dorthe Mehlberg

Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Jeanette Villadsen valgt for 1
år. (overtager Jens Rasmussen’s periode)
Jens Schou, Lilly Mogensen
og Dorthe Mehlberg genvalgt
for 2 år.

Valgt til suppleanter:
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Valg af suppleanter:
På valg: Ruth Madsen og nyvalg

Pkt. 7 Eventuelt.
Jens Chr. og Kim gennemgår fejl og mangler, derefter kontakter vi alle
beboerne for en ny gennemgang.

Mødet slut kl. 21.45
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1. Supl.: Jens Rasmussen
2. Supl.: Elke Christiansen

