Referat af afdelingsmødet for afdeling 21
05-09-2018 Hotel Nørherredhus. 4 hustande var mødt op.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Sofie fra administrationen meldte sig.
2. Bestyrelsens beretning.
Da der ikke er nogen siddende bestyrelse, foreligger der desværre ingen
beretning. Sofie fra administrationen kunne dog nævne at Storegade 69-71
har fået ny grusbelægning, samt at der indtil d.d. har været 3 opsigelser. Der
har ikke været nogen lejetab i 2018.
3. Bestyrelsens oplæg for 2019.
Kontoret har bedt Bjarne Bladt om at give et tilbud på at få lavet stenmur bag
Storegade F-H for at holde jord og flis på plads.
4. Budgetter.
Jan var forbi mødet og kunne fortælle at afdelingen har en meget sund
økonomi. Anna Jepsen Storegade 69 ville gerne have en bedre uddybning af
f.eks. vedligehold i afdelingen. Der blev oplyst, at man altid kan få en
uddybende liste på kontoret, da budgettet til mødet kun fortæller det
overordnede billede af økonomien. Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag.
De reviderede ordensregler blev drøftet. Der var ingen kommentarer til
reglerne, da der var enighed om det kørte fint uden problemer i afdelingen.
6. 7. 8. Valg til en bestyrelse
Ingen meldte sig til at stille op i bestyrelsen. Der var heller ingen som ville
stille op som talsperson. Derfor skal kontoret kontaktes hvis man har
problemer i sin bolig. Telefon 74 45 06 14 eller post@nabbolig.dk
Se næste side for punktet eventuelt.

9. Eventuelt.
-Storegade 66 A-H ønsker nye postkasser, da de gamle ikke længere kan
vaskes rene. De vil gerne have nogle i børstet stål.
-Storegade 66 A-H ønsker også at kunne få en ugentlig tømning af deres
restaffald, da de kæmper med lugtgener og pladsmangel.
- Storegade 66 F-H ønsker at deres baghaver bliver ren flisebelægning, da de
er nødt til at tage græsklipperen gennem huset når de skal klippe græs, hvis
ikke de vil gå igennem naboernes haver og forstyrre.
- Der var et ønske om at Elke ville komme oftere og feje blade væk i
afdelingen.
- Naboen til Storegade 66 har en kæmpe blodbøg. Træets grene når igen ned
på taget til 66 H, og skal derfor igen beskæres.
- Anna Jepsen Storegade 69 spurgte til hvor de skal bytte deres orange
miljøkasse. Storegade 69-71 skal op til nr. 66 og bytte deres kasser, da det kun
var der man i sin tid havde mulighed for at placere et miljøskab.
- Hans Peter Storegade 66 H ville gerne høre om der er mulighed for at få en
hasp i deres soveværelse vindue.
- Hanne Storegade 66 E har en kogeplade der ikke virker.
Alle punkter bliver bragt videre til administrationen for at blive arbejdet
videre med.

Afslutningsvis blev der takket af for et godt møde.

Referent Sofie Nissen 06-09-2018

