
Til beboerne i afdeling 20 

Velkomst ved formand Rita Hansen. Fremødt var 13 beboer. 

Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014 

1. Palle Hansen blev valgt til ordstyrer. 

2. Rita fremlagde bestyrelsens beretning. 

 1-  Bladts gård har fået nye vinduer og døre. 

      8a til 8e og 22A til 22F har fået nye tagvinduer. 

 2-  Der skal males redskabs rum fra nr. 13-31 og 10-18, samt cykelskur ved Bladts gård. 8A til 

       8E og 22A til 22F som maler Jan Rasmussen vil udføre. 

 3-  Nye hegn vil fremover være malet før opsætningen. 

 4-  Der er 6 boliger i tomgang. 

 5-  Positive tilbagemeldinger fra dem som har fået nye tagvinduer. 

 6-  8a til 8d (tomme) har fået ordnet haver. 

 7-   Legepladsen, borde og bænke samt miljøstationer er blevet malet. 

 3. Oplæg for 2015. 

 1-   Nye tagvinduer fra Ved Vandtårnet  13 til 31. 

 2-  Redskabsskure  Ved Vandtårnet  1-3-5 -9 bliver malet.  

4. Budget for 2015 ved Jan Mortensen. 

 1-  Budget  blev godkendt. 

 2-   Fra 1. januar 2015 vil den billigste lejlighed stige med 49 kr. til 73 kr. pr. mdr. for den 

       dyreste lejlighed. 

5. Beslutning om indgåelse af kollektiv aftale med STOFA a/s på levering af TV, internet og telefoni.    

 Jørn Werner gav informationer. 

 Afstemningen blev således : 11 stemte ja og 10 stemte nej. Det vil sige det blev et ja til at afdelingen 

indgår en kollektiv aftale med STOFA. Stofa vil udsende en tidsplan, hvor man kan nå at få opsagt det 

man har i dag. Inden da vil afdelingsbestyrelsen blive indkaldt til møde med Stofa.  Priser er fra 59 kr. i 

mdr. for en 3x3, dette beløb opkræves over huslejen. Kollektiv aftalen er bindende i  3 år. 

 

6. Indkomne forslag. 

    Udvidelse af legeplads med en vippe.  

    Ingen småbørns familie var til stede, så den blev henlagt. 

 

 7. Valg af bestyrelsen. 

     Nina Mikkelsen og Ulla Hoeg blev genvalgt for 2 år. 

8. Ingen suppleanter. 

9. Eventuelt. 

    Lugte fra miljø stationerne. Der vil blive indhentet oplysninger på hvad det koster at få dem vasket. 

    Rita takkede for fremmødet og derefter var der middag. 

Ref. Ulla Hoeg 


