
Afdelings – og budgetmøde i afd. 7                                                             d. 6. Sept. 2o16. 

 

1.   Valg af ordstyrer: 

       John byder velkommen og foreslår Jan Mortensen som ordstyrer. Det er alle enige i og der er ingen  

       Indvendinger til dagsorden. Jan er dermed valgt. 

2.   Bestyrelsens beretning: 

       John beder om at folk tilmelder sig til mødet indenfor fastsatte dato, af hensyn til lokaler og mad.  

       Der er p.t. ingen ledige boliger og iflg. Hanne på kontoret står der folk på venteliste. 

       Postkasserne vil blive  skiftet løbende. Man kan beholde sin egen postkasse hvis dette ønskes. 

      Vi beder folk om at sortere i de respektive containere og hjælpe med at holde orden omkring disse. 

      Kommunens miljøstationer er udsat indtil videre. Har man batterier bedes man lægge dem i de hvide postkasser  

      ved affaldscontainerne. De små batterier bedes man lægge i poser da de er svære at få op. Mindre elektroniske       

      apparater må også kommes i disse hvide kasser.  

      Der kom forespørgsel om ikke containere til haveaffald kunne komme til at stå på de vante pladser. John vil give 

      Det videre til vognmanden. 

      Der blev efterlyst eftersyn på de nye vinduer og døre. Jørn Werner kunne oplyse, at der kommer en mangelliste ud  

      Til samtlige beboere. Alle vinduer og døre efterses inden vinteren.  

3.  Bestyrelsens oplæg for 2017: 

      Vi vil kigge p at udskifte alle terrassetage og tage på udhuse. De skal så fremover vedligeholdes af afd.  

      Udestuer vedligeholdes af lejeren som er beskrevet i leje kontrakten. 

      Søvej bliver malet i 2017. 

      Bestyrelsens oplæg godkendes. 

 

4.  Budgetter for 2017: 

     Jan Mortensen fremlægger budget for 2017. Huslejen stiger med 36 kr. til 57 kr. pr. mdr. alt afhængigt hvilken bolig             

     man har.  

     Der bliver spurgt til lån vedr. gildesalen. Jan og Jørn undersøger om der er et særskilt lån . 

     Budget for 2017 godkendes med en huslejestigning på 1,14%.  

 

5. Stillingtagen til aftale med Stofa: 

Stofa har holdt 2 møder for at berette om deres fremtidige tiltag. NAB`s aftale løber til 2019. Da der stadig er en del         

problemer med Stofa vil Jan få sat et møde i værk med Rasmus fra Stofa for at få løst de forskellige problemer. 

    Den nuværende aftale med Stofa bibeholdes.  

 

6. Indkomne forslag: 

    Af indkomne forslag blev der livligt diskuteret vedr. stigning af leje af gildesal.  

    Der blev foreslået at man fremover også kan leje salen ud til folk uden for afd. 7 mod ekstra betaling af kr. 500. 

    Afdelingens egne beboere fortsætter med at leje salen for kr. 500 og værelser kr. 100.                   

    Dette forslag blev der stemt for med 45 stemmer mod 6 nej. 

    Andet forslag var, at vi fortsætter med at køre som hidtil med underskud.  Dette forslag mod det første forslag  

    blev stemt ned med 17 til dette forslag mod 34 stemmer til det første forslag.  

    Lidt indviklet, men flertallet stemte for, at ”ikke beboere” i afdeling 7 kan leje salen mod en ekstra betaling af    

    kr. 500 (i alt kr. 1.000) Beboere i afdeling 7 fortsætter meduændret leje for salen kr. 5oo.  

    Værelserne bibeholder prisen. Værelserne kan ikke lejes ud til lejere udefra. 

 

    Forslag om at sætte håndtag i terrassedøren udefra blev godkendt. 



7.  Valg af formand: 

     John Jensen, Mågevej 30 blev enstemmigt genvalgt som formand uden modkandidat. 

 

8. Valg af bestyrelse: 

    Karin Hansen, Mågevej 80 blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidat. 

9. Valg af suppleant: 

Christian Fidder, Mågevej 58 blev enstemmigt genvalgt som suppleant.  

10. Eventuelt: 

Under eventuelt blev der efterlyst udendørsbelysning ved gildesal. 

Alle med hund skal aflevere registreringsattest hos John Jensen. 

Jørn Werner undersøger om det er tilladt, at få skilte op, som viser at man kun må køre 30 km. i timen. 

Jørn Werner har d.d. oplyst at parkeringspladserne  tilhører NAB og er forbeholdt beboerne på Mågevej. Vi vil 

undersøge hvilke skilte vi kan få sat op. 

 

John og Jan takkede for god ro og orden. 

Mødet blev hævet kl. 18.40 

 

 

Karin Hansen   Jan Mortensen 

  Referent        dirigent 


