Afdelingsmøde
Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE)
Fra administrationen: Torben Thygesen (TTH)

Referat nr.
551
Dag og år:
Onsdag, den 26. februar 2020 kl. 17.00
på Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 10 (Skriverløkken 1-27,
Sønderborg)

Fra afdelingen: 13 beboere

TTH 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.

Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste
møde.
Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det
kommende år.
TTH gennemgik forslaget til næste års driftsbudget
og anvendelsesbudgettet for de kommende år samt
orienterede om det afsluttede regnskab.
Budgettet udviser underskud på bundlinjen, hvilket medfører en huslejeforøgelse

Budget blev enstemmigt godkendt

Budgettet kan primært forklares ved finjustering af udgifter
til offentlige og andre faste udgifter samt forøgede udgifter
til renovation.
Budgetforslaget vil medføre en gns. huslejeforøgelse på
7,48 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 48 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål). Huslejeforhøjelsen er gældende fra 1.juli
2020.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse af afdelingens driftsbudget:
Fra beboere er der indgået følgende forslag:
1. Nye altandøre, de er meget utætte, jf. vedlagte bilag
2. Radiostyret vandmåler, jf. vedlagte bilag
3. Husnummer ej synligt, jf. vedlagte bilag
4. Skimmel badeværelse / altan, jf. vedlagte bilag

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Fra beboere er der indgået følgende forslag:
1. Forslag om tilladelse til at holde 1 stk. kat i husstanden, jf. vedlagte bilag
Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Nyvalg.

1. Vedtaget 45 kr. pr/md i huslejestigning i 20 år.
2. Udgår
3. Males
4. Kontakt Teknik

14 Ja / 10 Nej - Vedtaget

Valgt til formand:
Ingen valgt.
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Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
Nyvalg.
Suppleanter:
Nyvalg.

Pkt. 7 Valg af 3 repræsentanter til Antenneforeningen B42.
På valg: Nyvalg

Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Ingen valgt

Valgt til suppleanter:
1. suppleant: ingen valgt
2. suppleant: ingen valgt

Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42:
Ingen valgt

Pkt. 8 Eventuelt.
Under evt. fremlægges følgende forslag:
1. Forslag om opsætning af el-ladestandere, jf. vedlagte bilag
2. Forslag om muligheden for at leje en p-plads, jf.
vedlagte bilag

Mødet slut kl. 18.30

1. Udsat til 2021
2. Udsat til 2021

Skrive til vejdirektoratet vedr. indkørsel på
skriveløkken
Trappelys
Røgalarm
Robotter
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