
Referat fra afdelings/budgetmøde afd.16 torsdag d. 4. september 2013 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Bestyrelsens beretning 
3. bestyrelsen oplæg til 2014 
4. Budgetter for 2014 
5. Beslutning om tilbud fra Syd Energi om kollektiv aftale på levering af TV, internet og telefoni 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleant 
9. Eventuelt 

 
ad 1. Niels Meyer blev valgt som ordstyrer  
 
ad 2. Anne fremlagde bestyrelsens beretning. bestyrelsen havde deltaget i det årlige 
formandsmøde kursus, regnskabsmøde. Budgetmøde og generalforsamling i løbet af året. Samt 
mange møder med Syd Energi. 
Afdelingen har købt en ny hækklipper kostpris 500 kr. 
Gert fra nr. 3 manglede det sidste år lovede Flagstangsmøde. Bestyrelsen tog det igen til 
efterretning og lovede bedring. 
Maling af carport indvendig blev efterspurgt. Husk at give besked til formand hvis håndværker ikke 
møder op til bestilt arbejde. 
 
ad 3. Udover det planlagte vedligehold har bestyrelsen ikke fastlagt større renoveringsopgaver i 
2014. Dog skal det undersøges mulighed for afskærmning af affalds container. 
 
ad 4. Jan Mortensen (forretningsfører NAB) gennemgik budgettet og besvarede spørgsmål til 
dette. Der vil ikke komme en huslejeforhøjelse i 2014 Budgettet for 2014 blev godkendt. 
Afdelingen har en god økonomi og henlæggelser er på et fint niveau. 
 
Ad.5. Efter gennemgang af hovedorganisationens mail og snak med formanden fra NAB blev det 
besluttet at stemme om SE aftalen. Der var skriftlig afstemning og resultatet blev 24 stemmer for 
den kollektive aftale og 2 stemmer imod. Dermed har afd. 16 givet sit tilsagn til kollektiv aftale 
med SE om internet, TV, telefoni. 
 
ad. 6. Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
ad. 7. Sanne Tang-Petersen fra nr. 18 blev genvalgt til bestyrelsen 
          Inger Anderson fra nr. 19 blev valgt ind i bestyrelsen. 
  
ad. 7. Arndís Magnúsdóttir  fra nr.19 blev  som suppleant til bestyrelsen 

 
ad. 8.  
Der blev ikke nedsat et nyt gadefest udvalg. 
 Vi har ikke nogen flagmand mere så man skal selv hejse flaget og tage det ned. Flaget hænger på 
en stang i redskabsskuret.. 
Ang. Nye hække vil bestyrelsen og gårdmand se på hvad der trænger til udskiftning. 
Der er klaget over at man ikke tømmer græsslåmaskine efter brug. HUSK DETTE!. 
Nr. 4 sætter selv nyt stakit op foran huset. 
 
Oplysninger og referater kan altid ses på vores hjemmeside www.nabbolig.dk  under afdelinger, 
afd. 16 
 
Bestyrelsen afd. 16  

http://www.krak.dk/p/karl+heinrich+tang-petersen/53354941?search_word=Nederhaven+18+6430+Nordborg
https://www.facebook.com/arndism
http://www.nabbolig.dk/

