Referat afdelings-/budgetmøde afd. 9 torsdag 7. september 2017.
1. Valg af ordstyrer: Børge Munksgaard blev valgt og han gennemgik dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning: Poul Lyngkilde, berettede. Se vedlagte beretning. Der var nogle få
opfølgende spørgsmål. Beretningen blev godkendt.
3. Bestyrelsens oplæg for 2018: Der skal kigges på nogle indkørsler/stier, evt. belægning. Der bliver
nogle hække der skal skiftes. Vi vil kigge på hvordan og hvorledes med hækklipning om man skal
eller ikke skal ind til naboen og klippe.
4. Budgetter for 2018: Poul Lyngkilde fremhævede at der ikke er nogen huslejestigning i vores
afdeling for 2018. Vores opsparing er ikke stor, men den er på rette vej. Budgettet blev enstemmigt
godkendt.
5. Indkomne forslag:
Sammenlægning af afd. 8 og 9 – lidt spørgsmål ift. Navnet (afd. 8) og gårdmand, økonomien køres
parallelt i 10 år derefter sammenkøres den. Børge svarede på dette. Sammenlægningen blev
enstemmigt vedtaget.
Ændring af ordensregler:
Pkt. 2, ændringerne godkendt
Pkt. 4, Sætningen med at søge om dispensation på husdyrsedlen skal slettes. Generel diskussion om
katte kan holdes i snor. Hvalpe/killinger hvordan med det? Det må man ikke iflg. de nye regler.
Flertallet godkendte denne ændring.
Pkt. 8, Hækken skal være fri for ukrudt og affald i en spadebredde på hver side af hækken – der
blev bl.a. foreslået (Rikke) at der ved udlejning bliver sagt på kontoret at man skal være obs. på at
der er have til som skal holdes. Kan man godt sende regning på evt. havemand til lejer, det har der
tidligere været snak om at man ikke kunne? (Sonja). Administrationen og Børge sagde at det kunne
man godt. Ændringerne blev enstemmigt godkendt.
6. Valg af formand: Poul Lyngkilde blev foreslået og valgt.
7. Valg af afd.bestyrelse
På valg er: Poul Lyngkilde – som blev valgt som formand
og Katharina Svane Handberg – genvalgt.
8. Valg af suppleant – der er 2 der opstiller Rene Madsen, Lyøvej 38 (1. suppl.) og Henriette
Jørgensen, Manøvej 2 (2. suppl.) Da der er to der stiller op og vi har valgt at blive sammenlagt med
afd. 8, kan vi godt vælge at have 2 suppleanter, iflg. Børge.
9. Eventuelt:
Rotter i afd. har man i bestyrelsen diskuteret rottespærrer i kloakkerne, spørger Leif Jensen. Jan
(administrationen) svarede at han kendte til et system som var meget dyrt, administrationen vil
arbejde videre med dette. Der er bl.a. et hul v/vaskeriet (gl.afd.8) som der ikke bliver gjort noget
ved. Der har været en og kigge, men der sker intet. Dette kigger administrationen også på.
Leif spørger også til kloakseparering, det kommer indenfor de næste 10 år fortæller
administrationen.
Birgit Lyngkilde spørger om høns ikke kan tiltrække rotter, og om de i så fald ikke kan forbydes?
Poul svarer at det har man ikke hjemmel til i afd.
Sonja fortæller at man kun må have 6 høns ellers går det ind under landbrug.
Børge Munksgaard fortæller at han trækker sig som formand til foråret og stiller op til ældrerådet.
Poul Lyngkilde sagde tak for en fin debat. Lørdag d. 23. september går hele
organisationsbestyrelsen rundt i afd. bare lige en sidebemærkning 😊 Tak for fremmødet!
/referent Jeannette Mondrup
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