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

Fra administrationen: Mikael Kjer Jensen (MJ)
Benny Benthien (BB)

Blad nr.

Referat

499

Dag og år:
Tirsdag, den 5.3.2019 kl. 19.30
På Egernsund gl. skole.
Afdelingsmøde for afd. 80 (Sundvænget 1-4, 13-16 og 5-12, Sundgade 71AK, Æblehaven 11-16, Møllegården og
Gartnerparken 8-19)

Fra afdelingen:
32 beboere
Allan H. bød velkommen og foreslog KE som dirigent.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet og gennemgik dagsordenen.

KE valgt som dirigent.
1 beboer har ikke fået indkaldelse.

Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste mø- Beretning blev godkendt.
de ved Allan H.
Beretning vedlagt.
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.

Budget godkendt

Budgettet udviser balance på bundlinjen, hvilket medfører uændret
husleje.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse
af afdelingens driftsbudget:
Fra beboere er der indgået følgende forslag:
1. Lægning af fliser bag Sundvænget 4, jf. vedlagte bilag
2. Græs mellem Sundgade 71j og p-plads fjernes og p-plads
etableres, jf. vedlagte bilag
3. Hvis pkt. 2 ikke godkendes foreslås der at græsset fjernes og
der lægges skærver og der indsættes en robot til rest græs
ved 71a, jf. vedlagte bilag.
4. Det gule kryds ud for Sundvænget 12 fjernes og der etableres 2 p-båse, jf. vedlagte bilag.
5. Opsætning af plankeværk ved ældreboligerne 9-12, jf. vedlagte bilag

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

Blad nr.
1. - Fliser bag Sundvænget 4
20 Ja / 28 Nej – Forkastet
2. - Udvidelse af P-plads.
25 Ja / 20 Nej – Godkendt: Afd. bestyrelsen laver plan / reglement for
brug. Må bruges af alle. Huslejestigning kr. 8,- pr. måned gns.
3. - Udgår
4. - Forkastet
5. Godkendt med 50/50% fordeling
til Afd. 80/Nabo – Huslejestigning kr.
4,- pr. måned gns. hvis aftale kan
laves med nabo.
Ingen indkomne forslag

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
På valg: Allan Høffler

Valgt til formand: Allan Høffler.

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og
suppleanter.
Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.
Suppleanter:
På valg: Anne Grethe Hansen og Jytte Larsen

Valgt til suppleanter:
1. Suppleant: Tage L.
2. suppleant: Finn V.
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Pkt. 7 Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer.
På valg:
Ejvind Hansen og Britta Skøtt

Valgt til repræsentantskabet:
Genvalg til Britta og Ejvind

Pkt. 8 Eventuelt.
Ros til Afd. bestyrelsen for arbejdet med at holde huslejen nede.
Der bør kigges på træer ved Gartnerparken, evt. fældes i dialog med
Kommunen. Træerne sviner med grene, blade og frø.
Møllegården’s P-plads drøftet. Afklaret at gæster ikke må holde der.
Udskiftning af døre i skure er med på budget i 2020/2021.
Flere beboere gør opmærksom på problem med regulering af gulvvarme. B42 undersøger hvad der kan gøres.

Møde slut kl. 21:00
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