Nordborg Andelsboligforening
Afdeling 23

Referat fra Afdelings/Budgetmøde den 5. september 2018
Der deltog 10 beboere fra afdelingen.
1. Lis Jensen var ordstyrer
2. Da vi ikke har en bestyrelse, forelagde Lis Jensen diverse ting til behandling.
Vedr. Apotekerhaven:
Bartholdi havde fremsat ønske om en udendørs vandhane, hvilket der ikke var flertal for.
Vi har haft problemer med sortering af vort affald. Vi skal derfor være opmærksomme på,
om vi gør det rigtigt. Ligeledes skal vi være opmærksomme på, om der kommer folk udefra,
der benytter vore affaldsbeholdere.
Der er for længe siden blevet lovet en sikker alarm i vore elevatorer, men intet er sket.
Vedr. Storegade:
Der skal sættes to gelændere på trappen ned til parkeringspladsen.
Lampen (lygten), der står udenfor, skal flyttes hen til trappen således, at denne bliver belyst.
På trappereposen skal der sættes afskærmninger op således, at beboerne på 1. sal kan sidde
ude i læ for vinden.
4. Budget for 2019.
Budgettet viser en huslejestigning på 1,2 %. Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Lis Jensens ændringsforslag vedr. Husdyrhold.
Efter en god debat blev følgende ændringsforslag vedtaget.
"Det er tilladt at holde én hund i hver lejlighed. Evt. hundeefterladenskaber på afdelingens
grund skal omgående fjernes.
Hundens gøen må ikke være til gene for øvrige beboere."
Forslag om tillæg til Råderetsregler: Opsætning af overdækning over terrassedøre blev
eenstemmigt vedtaget.
Da hver lejlighed har to stemmer, blev ændringsforslaget vedtaget med 14 for og 2 imod.
6. Der var ikke ønske om en bestyrelse, men at Lis Jensen fortsætter som fungerende formand.
8. Eventuelt: Intet.
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