14. september 2014

Referat fra Afdeling 23 `s Budget møde på Nørherredhus
den 3. september 2014 kl. 16.30.
1. Ordstyrer blev undertegnet.
2. Der var ikke lavet en skriftlig beretning. Men jeg fortalte hvordan tingene blev
håndorienteret. Når der var en beboer der ringede eller mailede, da blev der sendt
en rekv. seddel til den givne håndværker, om hvad der skulle laves. Der er ingen
beboer, der selv må ringe til håndværkerne og bestille dem til at komme. Det skal
helst gå igennem mig. Er jeg ikke at træffe første gang i prøver at ringe så prøv
igen senere. Hverken Jørn Werner eller jeg må bestille håndværker uden rekv,
sedler.
3. Der var ingen oplæg for 2015, andet end det fortsætter som hidtil.
4. Jan Mortensen kom og fremlagde budgettet, og den blev vedtaget med de 6
fremmødte beboer.
5. Det blev et nej til Stofa.
6. Ingen ind komne forslag.
7. Her var forsamlingen godt tilfreds som det kørte. Lis ville godt, hvis der måttes
ringes direkte til håndværkerne, når der var noget i vejen. Men når der skulle
sendes rekv. sedler ud hver gang, da ville Lis ikke.
8. Ingen valg.
9. Ingen valg.
10. Under evt. var der en del af de fremmødte, der havde noget. -- Der var et
børneværelse der havde muk, som ikke kunne vaskes af. Mente måske at det var
sætnings skader.--- En beboer havde anskaffet et japansk pileurt, som gror helt
vildt og spreder sig ind til naboen. ---- Tagrenden i bolig blok 2 ud mod søen og ind
mod Apotekervænget, rendte over så snart det regnede i et stykke tid. Bolig blok 1
havde også problemet, men det blev ikke præciseret hvor slemt det var. ----Ingen tryk på vandet, og det var både i køkken og badeværelset. Dette var
generelt over hele linjen. ----- Skuret på Apotekerhaven er ikke blevet malet, det
blev lovet for 2 år siden. ------ Beboerne ønsker den billigste EL firma. Drejers El
service tager 460,00 kr. pr. time og Als El og VVS tager 360,00 kr. pr. time. Herefter
gik vi alle til middag i den store sal.

Referent Grete Jakobsen

