Afdelingsmøde onsdag den 6. september 2017.
Deltagere: Vivi, Camilla, Kaj, Bettina, Heidi og Susanne
Dagsorden
•

Valg af ordstyrer

•

Bestyrelsens beretning

•

Bestyrelsens oplæg for 2018

•

Budgetter for 2018

•

Indkomne forslag

•

Valg af afdelingsformand, på valg er Heidi Rasmussen

•

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem, på valg er Kai Kock

•

Valg af suppleant

•

Eventuelt

Vivi blev valgt som ordstyrer.
Intet at berette, der blev spurgt til hvornår de små metalvinduer ved kældertrappen blev udskiftet og det
ville formanden undersøge.
Intet nyt. Vivi spurgte om vores gasfyr snart skulle udskiftes, men det er der ingen planer om pt.
Budget godkendt. Der er ingen huslejestigning.
Ingen indkomne forslag.
Heidi blev genvalgt som formand.
Kai blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Bettina blev valgt som suppleant.
Vivi spurgte til om der ikke var aftalt, at gårdmanden skulle sprøjte for ukrudt på vores fortove. Heidi vil
kontakte kontoret for at høre hvorfor der ikke var sket noget, da det var aftalt på sidste møde!
Vivi spurgte ligeledes ind til vores kollektive aftale om internet hos Stofa. Vores nuværende aftale løber
indtil februar 2018. Hun ville gerne vide om den ligeledes skal opsiges kollektivt eller om vi selv kan vælge
en udbyder . Og hvis dette var tilfældet om vi skulle indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde. Camilla
og Vivi har haft en del problemer med internettet. Heidi vil kontakte Jan Mortensen angående dette.
I mellemtiden har Heidi undersøgt ovenstående. Der bliver sprøjtet for ukrudt fremover 2 gange i året. Og
hver især kan selv vælge internetudbyder, selvom vi har en kollektiv aftale, så der bliver ikke indkaldt til

ekstraordinært afdelingsmøde. Så hvis man vil skifte udbyder eller er der tvivl, kan Jan Mortensen
kontaktes.
Der blev også lige diskuteret støj på gaden… hæk klipning, græsklipning, støjende knallertkørsel, fyrværkeri
mm. Vi blev enige om at ALLE bør vise hensyn angående støj ift. hvornår man klipper hæk/ græs, hunde
gøen, larmende knallertkørsel mm. Vi har et ordensreglement i afdelingen og overholdes dette ikke , må
der skriftlige advarsler til. Og det er op til hver beboer især hvornår politiet skal kontaktes !!!
Der blev diskuteret lystigt, men ellers en god ro og orden.
Er der problemer eller spørgsmål til jeres bolig, er bestyrelsens mobilnumre følgende, som kan tilføjes i
jeres kontakter på mobil.
Heidi, mobil 23711883
Kai, mobil 28904895
Susanne, mobil 22171802

Referent: Susanne Petersen 14.9.17

