
Afdelings/budgetmøde NAB afd. 17 

Referat  

 

Mødet afholdt d. 2. september 2015 på Nørherredhus. 

Deltagere: 10 husstande fra Afd. 17 

Dagsorden var udsendt: 

Ole bød velkommen, og gik til pkt. 1 på dagsorden 

1. Valg af ordstyrer: Leif Matthiesen blev forslået og valgt. 

2. Bestyrelsens beretning: Beretning blev oplæst af formanden. Der var nogle få kommentarer, og 

beretningen blev derefter godkendt. (Bilag) 

3. Bestyrelsens oplæg for 2016: Else oplæste bestyrelsens oplæg for 2016 (Bilag) 

4. Budgetter for 2016: Ole gennemgik de enkelte poster i budgettet. Det oplagte budget resulterer i 

at huslejen for 2016 bliver den samme som 2015. Bilag er udsendt til alle husstande. Anna påtalte, 

at afdelingens andel til ”skurhusleje” ikke var blevet betalt  

5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag! 

6. Valg af formand: På valg var Ole Nielsen Nederhaven 22. (Modtager genvalg) Der var ingen andre 

forslag, så Ole blev genvalgt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlem: På valg var Else Weiss Nederhaven 23. (Modtager genvalg) Der var 

ingen andre forslag, så Else blev genvalgt. 

8. Valg af suppleant: På valg var Anette Ladegaard  Nederhaven 23. (Modtager genvalg) Der var ingen 

andre forslag, så Anette blev genvalgt. 

9. Eventuelt: Ole orienterede om et ønske fra afdeling 16, om at deles om udgifter vedr. legepladsen 

tilhørende afdeling 16. Det var der delte meninger om, - og der skulle heller ikke tages stilling til det 

på nuværende tidspunkt.  Søren gav lidt orientering om, hvilke konsekvenser der var ved at 

sammenlægge afd. 16, 17 & 18. Bare for lige at lodde stemningen i vores afdeling. Der var både 

argumenter for og imod!  Ole fortalte at prisen for leje af telt til vores fælles arrangement i år 

havde kostet ca. 2000 kr. Så det er sådan vi gør det fremover, i stedet for at bikse noget sammen 

selv.   Der blev nævnt, at mange af radiator termostaterne fungerer ikke mere. Bestyrelsen skaffer 

et overblik og tager stilling til hvad der skal ske.  Det konstateres, at langt fra alle beboere er 

tilfredse med STOFA s håndtering af vores fælles aftale.  

Ole afsluttede mødet, og der blev inviteret til fælles middag i salen   

Referent: Leif Matthiesen  


