
Referat afdelingsmøde afd.12 

den 8. september 2016. 

 

1. Valg af ordstyrer blev Bent Seested. 

 

2. Bestyrelsens beretning. René Holt fremlagde beretningen som blev godkendt. 

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2017. Udskiftningen af resterende vinduer og terrassepartier 

kr. 1.125.100, belægninger i indkørsler og sti kr. 263.370,  fjernvarmestikledninger kr. 

375.000. 

Renovering af afd.12 i lighed med afd.13 kender vi endnu ikke tidsplanen for. 

René takkede for altid at blive mødt med smil og godt humør rundt om i 

afdelingen. 

Der vil komme container i uge 38 og 39, men der vil komme brev ud om det. 

4. Jan Mortensen fremlagde budget for 2017. Dette blev godkendt.  

Jan orienterede om nyheder omkring udviklingen af fjernvarmeanlæg på Nordals, 

hvor man forventer at kunne blive tilsluttet medio 2018.  Inden udgangen af 2016 

skulle der komme endelig information. 

5. Stillingtagen til aftale med Stofa. 

Den nye aftale blev nedstemt med 12 stemmer for og 14 imod. Der blev derefter 

stemt om den nuværende aftale, hvor resultatet blev 22 stemmer for og 5 imod, så 

den gamle aftale fortsætter. 

6. Indkomne forslag. Der blev stemt om udskiftning af vinduer og terrassepartier 

Afstemningen blev 23 stemmer for og 3 imod. 

Afstemning om belægninger i de resterende grusbelagte indkørsler (de som er 

interesserede) hvor beboerne selv betaler sten og afdelingen arbejdsløn blev 26 for 

og 0 imod. 

Ved afstemning om nye stikledninger, blev resultatet, hvor alle stemte for, at man 

afventer situationen. Afdelingsbestyrelsen fik bemyndigelse til i samarbejde med 

kontoret at arbejde videre med varme situationen. 

7. Valg af formand. René Holt modtager genvalg og Bent Seested ønskede at opstille. 

Ved afstemning fik René Holt 23 stemmer og Bent Seested fik 7 stemmer. Dermed 

fortsætter René Holt som formand. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlem. Bent Seested , Enøvej 14 blev valgt. 

 

9. Valg af suppleant. Valgt blev Jeanette Blom-Jensen, Enøvej 1. 

 

10. Eventuelt. Der var intet under aktuelt.  

Formanden takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent Hanne Bonnerup 


