
Afdelings/budgetmøde NAB afd. 17 

 

Mødet afholdt d. 8. september 2016 på Nørherredhus. 

Deltagere: 13 husstande 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, og 

beretningen blev derefter godkendt. (Bilag) 

3. Bestyrelsens oplæg for 2017: Leif oplæste bestyrelsens oplæg for 2017 (Bilag) Ligeledes er det 

aftalt, at nogle af indkørselsbelægninger skal rettes op.  

4. Budgetter for 2017: Ole gennemgik de enkelte poster i budgettet. Det oplagte budget resulterer i 

at huslejen for 2017 stiger med 1 % i vores afdeling. Budget taget til efterretning.  Bilag er udsendt 

til alle husstande. 

5. Stillingtagen til aftale med Stofa: Hvis man har bredbånd plus den lille TV pakke er der økonomisk 

balance i forhold til den pris vi kører med. Og ingen tvivl om, at det er det mest fremtidssikrede 

med fiberkabel. Men der er en del frustrationer om funktionalitet og pris. Så det blev aftalt at holde 

et separat møde vedr. dette punkt, og måske en afstemning. Indkaldes senere.  

6. Indkomne forslag: Der var indgivet forslag til at afd. 16 og afd. 17 deles om udgifter til legepladsen 

ved afd. 16. Dette blev godkendt ved afstemning.  

7. Valg af bestyrelsesmedlem: På valg var Leif Matthiesen. (Modtager genvalg) Der var ingen andre 

forslag, så Leif blev genvalgt. 

8. Valg af suppleant: På valg var Anette Ladegaard, Nederhaven 28.  Ole Aarøe Nederhaven 33,  blev 

foreslået. Ole blev valgt ved applaus.  

9. Eventuelt: Der blev nævnt, at mange beboere ikke er bekendt med 10 års planen for 

vedligeholdelse. Det blev aftalt, at den fremover vil blive forelagt på møde frem ad rettet.   

Ole afsluttede mødet med en tak for året. Også en stor tak til Anette for bestyrelsesarbejdet gennem tiden.   

  Der indkaldes snarest til møde vedr. Stofa.   

Referent:  Leif Matthiesen  


