Afdelingsmøde
Til stede var:
Fra hovedbestyrelsen: Kaj Engelhardt (KE) og Lars Sørensen (LS)
Fra administrationen: Torben Thygesen (TTH) og Søren
Steen Kindberg (SSK)

Referat nr.
627
Dag og år:
Mandag, den 28. februar 2022 kl. 17.00
på Holger Drachmanns Gade 1
Afdelingsmøde for afd. 10 (Skriverløkken 1-27,
Sønderborg)

Fra afdelingen: 5 beboere

LS 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.
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

KE valgt som dirigent.

Ingen beretning.

Budget blev enstemmigt godkendt

Budgettet kan primært forklares ved finjustering af udgifter
til offentlige og andre faste udgifter samt forøgede udgifter
til rengøring.
Budgetforslaget vil medføre en gns. huslejeforøgelse på
9,62 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 62 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål). Huslejeforhøjelsen er gældende fra 1.juli
2022.
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – Godkendelse af afdelingens driftsbudget:
Der er fra beboer indgået følgende forslag:
1. Dæmpe-puder på låg på affaldsstation. Lyder som
fyrværkeri når folk lukker dem, jf. vedlagte bilag
2. Lyskontakt svært at se i opgang i mørke. Evt. lyskontakt med rød lys eller opgang med sensor som
kun tænder lys til den etage man bevæger sig på, jf.
vedlagte bilag.
Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der er af hovedbestyrelsen indgået følgende forslag:
Tilføjelse af punkt i forretningsorden:
1. Fælleslokalet i afdelingen
a. Valg af administrator for fælleslokale (1 år)
Der er fra administrationen indgået følgende forslag:
2. Forslag til revideret vedligeholdelsesreglement samt
tillæg til afdelingens råderetsregler, jf. vedlagte bilag

1. Udgår
2. Indarbejdes i fremtidig budget.

1. Godkendt, forslag til valg af administrator medtages igen i 2023.

2. Godkendt
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Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
Nyvalg.

Valgt til formand:
Ingen valgt

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
Nyvalg.

Valgt til afdelingsbestyrelsen:
Ingen valgt

Suppleanter:
Nyvalg.

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

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

Valgt som repræsentanter til Antenneforeningen B42: Erwin Dohrn

Pkt. 8 Eventuelt.
Kort dialog om bl.a. borde / bænke m.m.
SSK følger op på dette.
TTH følger op på depotrum.

Mødet slut kl. 18.00
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