Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE)

Fra administrationen: Benny Benthien (BB)

Referat

496

Dag og år:
Tirsdag, den 5.3.2019 kl. 17.00
på Egernsund gl. skole
Afdelingsmøde for afd. 73 (Skovparken
1-48)

169

Fra afdelingen: 12 beboere
Erling Sandbeck bød velkommen og foreslog KE som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gennemgik dagsordenen.
Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

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

KE valgt som dirigent.

Beretning fra fremlagt af Erling
Sandbeck. Beretningen blev godkendt.

Budget godkendt

Budgettet viser underskud på bundlinjen, hvilket medfører en huslejestigning på gns. 68 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål.

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Indgående forslag til behandling under punkt 4.

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
På valg: Erling Sandbeck
Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
På valg: René Jensen og Per Lemke
Suppleanter:
På valg: Bent Lemke og nyvalg af 1.

Pkt. 7 Valg af 1 repræsentantskabsmedlemmer.
På valg:
René Jensen

Ingen indkomne forslag.

Valgt til formand:
Erling Sandbeck genvalgt

Valgt til bestyrelsen:
For 2 år: René Jensen
For 1 år: Winnie Schanda

Valgt til suppleanter:
1. suppleant: Tobias Larsen
2. suppleant: Kim Petersen

Valgt til repræsentantskabet:
René Jensen

Pkt. 8 Eventuelt.

Der efterspørges en løsning med de sidste træer nede ved
branddammen.
Flere beboere gør opmærksom på at der er problemer med
afslutning omkring vinduer som aldrig er blevet løst tilfredsstillende.
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Beboer i nr. 16 ønsker løsning vedr. hegn ind mod grønt område.
Flere beboere ønsker opstramning omkring overholdelse af
ordensregler. Herunder specielt omkring generel oprydning
omkring boliger samt overholdelse af regler ang. Husdyr.
Beboer spørger om det er tilladt at opsamle regnvand til f.eks.
havevanding – Svar fra Adm. Det er der ikke forbud imod,
men det skal udføres så det uden videre kan retableres ved
fraflytning.
Flere beboere efterspørger planter til hækplantning – Svar fra
Adm. Dem der ikke nåede med i første ombæring kan få planter til efteråret.
Flere beboere gør opmærksom på revner i asfalt på stamveje
– Svar fra Adm. Entreprenøren er orienteret om at den løsning der er leveret ikke er acceptabel, de har endnu ikke vedstået deres ansvar, men der arbejdes på sagen.

Mødet slut kl. 18:00
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