
Referent Sofie Nissen, Nordborg Andelsboligforening 

Afdelings og budgetmøde 2015 

Afdeling 6 Referat 
 

1. Valg af ordstyrer :  

Anette Panduro Jensen, Kirkevænget 9. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Der er ikke sket nogle store ting i løbet af året. 

Kirkevænget 12 og 24 har fået dispensation til et ekstra kæledyr. Der har til d.d. været 5 opsigelser i løbet 

af  året. Velkommen til de nye beboere. 

3. Bestyrelsens oplæg for 2016:  

Afdelingsbestyrelsen har på afdelingsmødet fået tilladelse til at arbejde på, at der skal nye hoveddøre i 

afdelingen. Jørn Werner er sat på sagen og er allerede i gang.  

Der er mulighed for de beboere der har problemer med utæthed ved det store skråvindue på overetagen, 

at få dette ordnet med et isoleringskit. Så tag kontakt til afdelingsbestyrelsen hvis det trækker ved 

vinduet.  

Haverne i afdelingen blev også drøftet, og  der var enighed om at det ikke længere ser pænt ud i 

afdelingen. Så fremover vil afdelingsbestyrelsen være bedre til at gå på havevandring, og sætte ind for 

beboere der ikke overholder ordensreglerne i samarbejde med kontoret.  

Der vil i løbet af året blive sendt en mangelliste ud til beboerne i afdelingen, hvorpå i kan skrive hvis i har 

problemer med vinduer og døre, hvor det trækker ind og hvis i f.eks. er i tvivl om jeres røgalarmer virker 

som de skal. 

4. Budgetter for 2016:  

Blev gennemgået af forretningsfører Jan Mortensen og dette blev godkendt. 

5. Indkomne forslag:  

Der var ingen kommet. 

6. Valg af formand:  

Anette Frosch, Kirkevænget 15 modtog genvalg. 

7. Valg af bestyrelses medlem: 

Børge Juhl Petersen Kirkevænget 30, kom ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Jane Duus, Kirkevænget 

18. 

8. Valg af Suppleant: 

Sonja Pedersen, Kirkevænget 10 og Harald Hansen, Kirkevænget 34 blev valgt. 

Suppleanter i afdelingen har lov til at komme med til bestyrelsesmøderne. 

9. Eventuelt: 

Der blev spurgt til hvordan de nye varmemålere i lejlighederne virker. Hvis  der er tvivl er i velkomne til at 

ringe til Jørn på kontoret 74 45 06 14. 


