Mødereferat af:

Referat nr.

Afdelingsmøde afd. 30
Til stede var:

171121

Allan Palm
Christa Jagd-Nissen
Poul-Arne Hvid Callesen (referent)

Onsdag d. 17. december 2021 kl. 14.00

Dag og år:

Afbud fra:
Vanda Hamann
Bent Kastrup
Pkt. 1
Gennemgang og godkendelse af referat

Referatet blev gennemgået og godkendt

Pkt. 2
Gennemgang og underskrivning af regnskab

Vi gennemgik og underskrev regnskabet, som
grundlæggende ser fornuftig ud.
Der er en meget stor post på konto 116220 –
Klimaskærm – på godt 3 mill., men disse
penge er allerede indarbejdet i budgettet.

Pkt. 3
Markvandring 2021

Allan, Bent og Vanda havde d. 27. oktober været til møde med inspektøren ifm. vores fortsatte arbejde for, at ”få ting til at ske”. De
kunne igen konstatere, at der stort set ingen
fremdrift er i sagerne, og at de administrative
rutiner stadig ikke overholdes.
Uafsluttede aktiviteter fra det foregående år,
lægges ikke over i det efterfølgende års markvandringsskema, og bliver dermed heller ikke
en del af aktivitetsplanen. Så disse ”glemte”
opgaver falder simpelthen ud.
Der er stort set ingen bevægelser på aktivitetsplanen. Ud af 11 aktiviteter i 21/22 er 3 iværksat, resten er enten uafklarede, udsatte eller
andet – ingen er afsluttet. B42,s argumenter
går bl.a. på, at leverandørpriserne er for høje
(det har vi hørt på i flere år) og, at kommunen
ikke giver de fornødne tilladelser. Men i et marked med manglende arbejdskraft, øgede lønninger og øgede materialeomkostninger, forekommer det naivt, at sidde og vente på billigere leverandørpriser. Fortællingen om, at ansættelse af flere egne håndværkere skulle ændre tingene, har heller ikke haft den ønskede
effekt. Vi kan også konstatere, at dele af argumentet omkring de offentlige tilladelser også
gennemhulles, set i lyset af, at naboejendomme godt kan bygge og renovere.
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Der er tilsyneladende ingen formaliseret slutog kvalitetskontrol på afsluttede opgaver, hvilket betyder, at der er opgaver som er afleveret
og betalt, men som ikke er tilfredsstillende afsluttet.
Jf. B42 kvalitets- og serviceplan så skal afdelingsbestyrelsen have besked inden større opgaver iværksættes, det sker stort set aldrig.
Afdeling 30 er fortsat utilfreds med den
ringe fremdrift der er i opgaverne og administrationen af samme.
Pkt. 3 Eventuelt
NIL
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