Til beboerne i afdeling 6.
Referat fra budgetmødet torsdag den 4. september 2014 på Nørherredhus.
1.

Valg af ordstyrer blev Anette Panduro Jensen, referent Hanne Bonnerup fra kontoret.

2.

Bestyrelsens beretning.
Der er fuld gang i udskiftningen af døre og vinduer.
Derudover er der i år sat brandalarmer op i alle lejlighederne.
I år har der været flere ud og indflytninger, heldigvis er alt udlejet.

3.

Resten af de gamle vinduer trænger til at blive skiftet, dette må vente til der er penge til det, så man ikke
får for store huslejer i afdelingen.

4.

Budgetter for 2015. Jan Mortensen fremlagde budgettet, som herefter blev godkendt.

5.

Afd. 6 stemte om kollektiv aftale med Stofa. Det blev 16 stemmer for Stofa og 10 stemmer imod.
Herefter vil Stofa lave en tidshorisont for arbejdet, denne vil, så snart Stofa har holdt møde med
afdelingsbestyrelsen i afdelingen, blive meldt ud til beboerne, så man kan nå at opsige det abonnement
man har.

6.

Der var ingen indkomne forslag.

7.

Valg af formand. Anette Frosch blev efter eget ønske valgt for 1 år.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Anette Panduro Jensen, Kirkevænget 9, Brian Frosch, Kirkevænget 13,
Åse B. Hansen, Kirkevænget 8 blev valgt.

9.

Valg af suppleant. 1. suppleant blev Harald Hansen, Kirkevænget 34, 2. suppleant Sonja Pedersen,
Kirkevænget 10.

10.

Eventuelt. Der var ønske om at suppleanter skal være med til afdelingsbestyrelsesmøder.
Vedr. rengøring af vaskehuset vil Hanne fra kontoret kontakte Pias Rengøring for at lave en aftale
herom. Efter møde med Anette Frosch er der blevet gjort rent i vaskehuset, det vil fremover ske
jævnligt.
Afdelingsbestyrelsen vil lave en liste om hvem man kan kontakte hvis Anette Frosch ikke er hjemme.
Bestyrelsen skal derfor have en håndværkerliste, så de ved hvem de skal kontakte.
Der er en lejlighed som har en trailer og indkøbsvogn stående m. affald (papkasser, reoler, teknik,
køkkengrej m.m.). Man har set at det også er til gene for de nærmeste naboer. Der sendes en seddel
ud til dem.
Der ønskes spejl i begge sider fra nr. 16 og ud mod Holmgade. Dette sættes straks i værk.
Anette Frosch takkede for et godt møde.

