
Vend  

Referat fra afdeling 7. 
Afdelings og budgetmøde i gildesalen Langesø. 

Fredag den 6.september 2013 kl. 1700. 
 
Robin bød velkommen til de 40 beboer, Jan fra kontoret, Grethe fra hovedbestyrelsen og Feike og 
frue. 
 

Valg af formand: 
Verner blev valgt til ordstyrer og han konstaterede at mødet var lovlig indvarslet. 
 
Grethe holdt en tale til Feike, takkede for alle de år han havde været med og hun overrakte ham 
en æresmedlemskab. Feike takkede og der blev klappet. 
 

Bestyrelsens beretning 2013  ( Se bagsiden ). 
 
Bestyrelsens oplæg for 2014:  
Man vil undersøge hvad det vil koste at få ny terrassedør og vindue i stuen og køkkenet. Og måske 
se hvad der ellers kan gøres for at vi kan spare på varmen. Og der var en forespørgelse på mere lys 
ved Søvej /Lærkevej. Dette undersøges. 

 

Budgetter for 2014:  
Jan fortalte om budgetter for 2014, der vil være en huslejestigning på 1 %. Det vil sige mellem 25-
32 kr. pr. måned for Mågevej/Lærkevej og ca. 40 kr. ved Søvej. 

Syd Energi: Da Syd Energi for nylig har købt Stofa, kommer de med et andet tilbud. Vi valgte at 
vente med en afstemning til vi har set hvad de byder på. 

 

Indkommende forslag: 
Vi må ALLE være med til at hjælpe hinanden, og husk: alt pap der har været i berøring med mad, 
skal i affaldscontainer. 
Man beder kraftig om at alt storskrald hører til på LOSSEPLADSEN 
Ønske om ny terrassedør, dette er med i oplæg til 2014. 
 
Der ønskes at man overholder ordensreglementet ved have, haveaffald og renholdning ud for 
boligen. Alle bedes om at holde orden i det. (man skriver faktisk under på det ved indflytning). Hvis 
det er fysisk umuligt så kontakt bestyrelsen, det kan være vi så kan finde en fælles løsning. 
Så er det galt med katte og hunde igen. Nogle beboer bliver generet af dem, og det er trist  Sørg 
for at de bliver på jeres grund, ikke alle mulig andre steder. 
 

Valg af formand:  
Robin Kellgren, Mågevej 84. (modtog valg) 
 

Valg af bestyrelses medlem: 
 Der var skriftlig afstemning, 2 kandidater ønskede at stille op. 
Leif Christensen, Mågevej 84.   32 stemmer 
Karin Hansen, Mågevej 80.        21 stemmer 
Et tillykke til Leif. 
 



 
 
Valg af suppleant:  
Karin Hansen, Mågevej 80. (modtog valg) 
 

Eventuelt: 
Der blev spurgt om man snart fik lavet parkerings båse ved Søvej, dette er startet. 
Man havde hørt, at varmeregningen skulle stige kraftig. Det var der ingen der vidste, men svært at 
gøre noget ved. 
Kunne man nøjes med at klippe hæk en gang om året? Må op til afstemning næste gang. 
Og sidst men ikke mindst. Hvornår bliver fliserne lagt ved indgangen til gildesalen?  Undersøges. 
 

Mødet var slut kl.18.15 
Susanne Neesgaard 

-Referent- 

 
 

Bilag - bestyrelsens beretning.  
Afdeling 7 
 
Overordnet om afdelingens drift: 
2012 var et år med mange fraflytninger, det har også haft indflydelse på afdelingens økonomi. 
Udgifter til dækning af tilskud til normalistandsættelse og afdelingens egne udgifter har været ca. 
200 tkr. mere end vi havde i opsparing til at dække udgifterne med. Derfor er der opstået et 
underskud i 2012. Det samlede Underskud for 2012 er opgjort til ca. 215 tkr.  
Mere herom under budget og regnskabsgennemgangen. 
Fraflytninger i 2012: 22 (udgifter 401 tkr.) 
Fraflytninger i 2013: 9 indtil august. (udgifter 141 tkr.) 
 
Drift af gildesal 2012: udlejning værelser 43 gange og sal 8 gange 
Indtægter  kr.    8.350  
Udgifter kr.  13.397  
underskud  kr.    5.047 
 
Gildesal 2013 januar august: udlejning værelser 23 gange og sal 8 gange og 
 
Aktiviteter i 2012 (har delvis været med i beretningen fra september 2012): 
Miljøstationer færdigetableret i afdelingen.  
Malet udvendigt træværk Mågevej 56 – 102 
2 nye badeværelser 
2 nye køkkener 
Der er skiftet en del vinduer i afdelingen 
Tagene har fået en algekur Afdelingen har fået gennemført den lovpligtige energimærkning. 
 
Aktiviteter i 2013 indtil august måned: 
Søvej og Lærkevej 3 – 27 udvendig maling 


