Til beboerne i afdeling 19.
Referat fra budgetmødet onsdag den 3. september 2014 på Nørherredhus.
1.

Valg af ordstyrer blev Caja Friis.

2.

Bestyrelsens beretning.
Der er kommet ny lejeplads i afdelingen.
Pølsefest i afdelingen, var super hyggelig.
Der kommer nye borde og bænke til næste år.
Der blev snakket om regler til nye indflytter, at der skal være ro mellem kl. 12 og 14. Samt at det er i
orden at slå græs efter kl. 20 der skal dog være ro kl. 22.

3.

Oplæg for 2015.
Problemer med rensning af tagrender, dette vil blive drøftet med Jørn Werner. Caja’s søn Alex, vil gerne
hjælpe.
Den slidte asfalt, der også blev snakket om sidste år, vil også blive drøftet sammen med Jørn Werner.
Vedr. pkt. 5, så bliver der indkaldt til et ekstra ordinært møde med Jan Mortensen, da der er kommet en
regning på vedligeholdelse af vores fællesantenne på 16.200 kr.
Der kommer en ny stige, som bliver hængt op ved nr. 49 med en nøgle. Nøglen kan hentes hos Karsten.

4.

Budgetter for 2015. Huslejen stiger 1,3 %

5.

Dette pkt. blev nævnt i pkt. 3.

6.

Der var ingen indkomne forslag.

7.

Valg af formand. Karsten Jensen blev genvalgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer - Alex Schumacher blev valgt.

9.

Valg af suppleant. Blev enige og, at der ikke er brug for nogen suppleant.

10.

Eventuelt.
Erna spørger. Hvorfor skal man betale 100 kr. til boligforeningen? Svar fra Børge – Formand i
hovedbestyrelsen - Dette er lovpligtigt
Ruth ønsker at Karsten kommer rundt og følger op på om ting bliver lavet og om det er ok.
Der blev snakket om Urban at han ikke kommer og laver de ting han har lovet. Han bliver indkaldt til et
møde hvor han får at vide at dette er sidste chance.

