Afdelingsmøde
Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Inger Madsen (IM), Finn Marquardsen (FMA), Torben Sørensen (TAS)

Referat nr.
572
Dag og år:
Torsdag, den 27. august 2020 kl. 17.00, i gildesalen på Grundtvigsparken.
Afdelingsmøde for afd. 44 (Grundtvigsparken)

Fra administrationen: Torben Thygesen, Jens Christian
Jessen
Fra afdelingen:
46 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.
Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden
sidste møde.

TAS blev valgt som dirigent

Beretningen blev godkendt

Pkt. 3
Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det
kommende år.
JF 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
Huslejestigningen kan primært forklares ved finjustering af
udgifter til offentlige og andre faste udgifter samt forøgede
udgifter til renovation og øgede udgifter til henlæggelse til
fremtidig vedligeholdelse.
Budgetforslaget vil medføre en gns. huslejeforøgelse på
19,25 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 164 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål). Huslejeforhøjelsen trådte i kraft 1.juli
2020.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse af afdelingens driftsbudget:
Fra beboer er der indgået følgende forslag:
1. Forslag til montering af Ruko låsesystem, jf.
vedlagte bilag
a.
Komplet udskiftning
b.
Råderet – systemlås
c.
Egen løsning - reetableres
2. Forslag til udskiftning af vinduesparti, jf. vedlagte bilag
a.
Udskiftning af V7 og V8 vinduer, ca. 80 stk.
b.
Udskiftning via råderet
3. Forslag om vaskeplads til bil, jf. vedlagte bilag
a.
Etablering af vaskeplads
b.
Ændring i ordensregler ang. bilvask.

Budget blev godkendt

3-1.a: Nedstemt
3-1.b: Nedstemt
3-1.c: Det blev godkendt at beboere for
egen regning må skifte lås til almindelig
nøglelås. Beboere skal selv sørge for at opbevare elektronisk lås og reetablere ved fraflytning.
3-2.a: Nedstemt
3-2.b: Det blev godkendt at beboere under
råderetten kan få udskiftet det ene fag i de
store vinduespartier til et oplukkeligt element og betale over huslejen. Budgetoverslag: 110 kr./ mdr i 15 år.
3-3.a: Nedstemt
3-3.b: Det blev besluttet at der ikke må vaskes bil i Grundtvigsparken. Indføres i ordensreglerne
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Pkt. 4 Indgåede forslag til behandling under punkt 4 Indkomne forslag:
Fra beboer er der indgået følgende forslag:
1. Forslag om regulering af trampoliner. Jf. vedlagte
bilag.
2. Løbehjul, jf. vedlagte bilag

4.1: Der blev besluttet at trampoliner ikke er
tilladt i Grundtvisparken
4.2: Ingen ændring til eksisterende regler,
men der opfordres til at man viser hensyn
og passer på.

Pkt. 5
Valg af formand:
Formanden er ikke på valg.
Pkt. 6 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Lilly Mogensen og Lisbeth Andersen blev
genvalgt

På valg: Lilly Mogensen og Lisbeth Andersen
Valg af suppleanter:
På valg: Nyvalg af 2 suppleanter

1. Suppleant: Grete Petersen
2. Suppleant: Ingen

Pkt. 7 Eventuelt

Følgende emner blev drøftet under eventuelt:

Under Evt. behandles følgende forslag fra beboer:
1. Udluftningen på tagene, jf. vedlagte bilag.

Udluftning på tagene: Der er tilstrækkelig
udluftning selv om de er fikseret.
Ny affaldssortering: Der kommer information fra Sønderborg forsyning.
MgO-plader: Generel orientering.
Drys fra tag: Tag er undersøgt og der er
ikke fundet fejl. Hvis drys vurderes særligt
generende kan man eventuelt gå i dialog
med afdelingsbestyrelsen for mulige løsninger.
Ny inspektør: Fremover vil det være Benny
Benthien der er inspektør i Grundtvigsparken.

Mødet slut kl. 19.20
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