REFERAT AF BEBOERMØDE 15-02-2014
AFD. 4-6-8
Formanden bød velkommen og pegede på Anne-Grethe
Danielsen som dirigent og Jens Fuglsang som referent.
AD1.

Valg af dirigent.
Anne-Grethe blev Valgt.

AD2.

Valg af referent.
Jens blev valgt.

AD3.

Formandens beretning
Formandsberetningen blev traditionen tro oplæst for beboerne.
Der blev stillet spørgsmål til hvilke planer der lå i støbeskeen.
Det er blandt andet. Oprensning grøften JF. Willumsens vej.
(arbejdsweekend og mad i det fri).
Sommerfest på en anderledes og ny måde.
Efter en kort debat blev beretningen godkendt

AD4.

Regnskab og buget.
Regnskabet blev gennemgået og drøftet for alle tre afdelinger.
Der var et spørgsmål til regnskabet.
Hvad med tagene i afd. 8
Mogens anviste en metode som måske kunne få tagene til at
holde nogle flere år, så der kunne nå at komme flere penge ind
på vedligeholdelseskontoen inden der bliver igangsat en
udbedring.
Hvorefter regnskabet blev godkendt.

AD5.

Indkomne forslag.
Der var ikke ved fristens udløb ingen forslag.

AD6.

Valg til bestyrelsen.
Joan Sanden for 2 år som bestyrelsesmedlem.
Judit Sørensen 1 år som suppleant.
Dorthe Dyrmose 1år som suppleant.
Der blev kampvalg om pladsen i bestyrelsen. Både Joan Sanden
og Mette Fusager stillede op. Det blev en meget lille sejr til
Joan.
Jens Fuglsang meddelte at Judith Sørensen på det forudgående
bestyrelsesmøde, tilkendegav at hun ville genopstille.
Det blev fra hovedbestyrelsen betonet at hvis det ikke forelå på
skrift at Judith opstillede, var hun ikke valgbar.
Mette Fusager opstillede til den suppleantpost. Og blev valgt.
Der skulle også vælges en ny for Dorthe, MEN på mødet var det
ikke muligt at finde en kandidat, derfor må bestyrelsen i 2014
arbejde med en suppleant mindre.

AD7.

Eventuelt.
Under punktet foreslog beboerne fra afd. 12 en anlæggelse af
en legeplads. Selv om der på mødet var vilje til at donere både
manuelt arbejde og et faldunderlag.
Blev der i forhold til antallet af børn som kan forventes at kunne
få glæde af en ny legeplads, i stedet for den som blev nedlagt
for ganske få år siden, truffet beslutning om ikke at gå videre
med projektet.

AD7.

Fortsat.
Hvem skal vedligeholde træerne ud mod JF. WILLUMSENSVEJ.
Mogens sagde, det er vores træer, derfor er det også os som
boligselskab der skal finde den bedste og billigt mulige løsning
til vedligeholdelse af de gamle træer.
Det faldt jo godt i tråd med bestyrelsens ønske om at lave et
projekt langs med vejen.
Asfalt i Afd. 6-8.
Det er efterhånden noget nedslidt og kan måske ikke kaldes
heldækkende.
Mogens vil se på økonomi og muligheder.

SÅLEDES FORSTÅET 15-02-2014
REFERANT.
JENS FUGLSANG

