
Afdelings/budgetmøde NAB afd. 17 

REFERAT 

 

Mødet afholdt d. 7. september 2017 på Nørherredhus. 

Deltagere: 13 beboere fra Afd. 17 

Dagsorden var udsendt: 

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

1. Valg af ordstyrer: Søren Weiss blev forslået og valgt. 

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

beboere er utilfreds med resultatet af tagrensningen, og et snedkerarbejde i nr. 38 er ikke fuldført. 

Beretningen blev derefter godkendt. (Bilag)  

3. Bestyrelsens oplæg for 2018: Leif orienterede om, at vi så mænd bare følger vores 10 års plan, - 

der er ikke nogen særlige punkter der ud over. (Planen lægges med ud, da nogle beboere ikke helt 

er klar over hvad der er i den )  

4. Budgetter for 2018: Ole gennemgik de enkelte poster i budgettet. Det oplagte budget resulterer i 

at huslejen for 2018 stiger med 1,6 % i vores afdeling, grundet en skyldig ejendomsskat. Budget 

herefter taget til efterretning.  Bilag er udsendt til alle husstande. 

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

6. Valg af formand: På valg er Ole Nielsen. Ole modtager genvalg. Ole blev hermed valgt.  

7. Valg af bestyrelsesmedlem: På valg er Else Weiss. Else modtager genvalg. Else blev hermed valgt. 

 

8. Valg af suppleant: Da Ole Aarøe fraflytter afdelingen inden så længe, foreslog han selv der blev 

valgt en ny. Ruth Rasmussen blev foreslået. Ruth modtag valg, og blev hermed valgt til suppleant.  

9. Eventuelt: Der er problemer med kloak i den ende af vejen hvor nr. 32 ligger. Kloakservise bestilles. 

Container til haveaffald bliver fælles med afd. 16 fremover. Det undersøges, om vi ikke kan få lov til 

at rydde et spor ind i skoven, så den kan skjules lidt mere, og ikke står i vejen. Nr. 38 har stadig ikke 

internet forbindelse, til trods for der er betalt for det hele tiden. STOFA bliver kontaktet af 

kontoret. Ønske om at få loftslugen flyttet ind i gangen. Det er muligt, men for egen regning.  

Ole afsluttede mødet med en tak for året der gik. En tak til Ole Aa for den tid han var med, og held og lykke 

med det nye.  

Referent: Leif Matthiesen  

 


