Dato: 23/11 2012

Referat Afd. Best. møde 20/11 ’12

Ad 1)

Dirigent: Anja

Ad 2)

Referent: David

Ad 3)

Godkendelse af referat: John: Da det er det første møde efter afdelingsmødet skal den nye
bestyrelse ikke godkende de tidligere referater.

Ad 4)

Nyt fra Administrationen:
a) John udleverer folder fra BL om at sidde i bestyrelsen.
b) Det vil koste 50.000,- at sammenlægge afdelingerne, oplyser KAB. Det
besluttes at arbejde videre med dette med henblik på en sammenlægning.
c) Hovedrengøring af vaskeri Vestergårdsvej 105. Skulle have været gjort fra
2009….Afdelingsbestyrelsen beslutter at stille forslag på afdeling 4, 1 og 2’es
regnskabsmøder til januar (afd. 3 har vedtaget dette.)
d) Jule-banko d. 2/12, skal beløbet for plader hæves m.m.? Beslutning:
60,- for 6 plader
30,- for børn
Ekstra plader: 15,Præmier: Samme størrelse som sidst.
Vi handler ind torsdag d. 29/11 efter arbejde. Svend henter
nøglen hos pedellen på skolen om fredagen. Anja, Svend og Anita kommer,
med stor sandsynlighed også David.
David bestiller øl og vand hos købmanden.
e) Afd. 3 skal tage stilling til isolering af tage og udskiftning af tagbelægning
på et ekstraordinært afdelingsmøde, da der er mange defekte asbest-tagsten og
det derfor overstiger det tidligere estimat på hvad det koster.
f) Solceller – 3 ud af 4 boligforeninger er i gang.
g) Lejeloven: Løbedage afskaffet.
h) Budgetmøder planlægges af John og David, afholdes i januar.

Ad 5)

Nyt fra formanden:
a) Fældning af træer. Beslutning: vi fælder ingen træer før det har været på
afdelingsmødet til efteråret 2013, undtagen hvis de er syge og til fare for
beboerne og bygningerne.
b) Forespørgsel om Fiskemand på vores butiks-torv, 2 timer hver torsdag: Ja til
det.
c) Børn på møder: Vi stiller et samlet forslag til budgetmøderne til januar,
vedtaget med 3 for, 2 imod og 1 undlod at stemme.
d) Referatskrivning: David skriver referat, Svend er back-up.
f) Dagsorden og delt bestyrelsesmøde, hvor John ikke deltager i 2. afdeling: Vi
tænker over dét, og tager beslutning ved næste møde.

Ad 6)

Eventuelt:
a) John: Der bør oprettes en foreningskonto: David spørger Lone Skriver og
Margrete Pump ved mødet d. 27/11.
b) Vi tager beslutninger på møder, ikke på mail imellem møderne.
c) Medlemmer af bestyrelsen valgt på dette års Afdelingsmøde d. 6/11, sidder
for 2 år.

Næste møde: 4/12 kl. 18.30-21.00, Administrationsbygningen Sportsvej 10.

