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1. Valg af ordstyrer 
Werner Holt blev valgt. 
 
Før mødet fik Jan Mortensen ordet for at gennemgå regnskab og budget, samt fortælle om SE 
tiltag. Det gav os et overblik over økonomien og fremtiden. Det kunne vi så tænke over til vi nåede 
punkt 5 i dagsordenen. 

 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Der er i det forløbne år blevet foretaget en del reparationer såsom oprettelse af flisegange.  
Hegnet ind mod Samuelsen blev skåret ned- det tog lyset fra de nederste boliger. 
Gasfyr repareret for 22.438 kr. - eftersyn af gasfyr 39.700 kr. - ny kedel 25.000 Kr.  i alt 86.138 kr. på 
gasfyr(de er nok ved at være udtjente).  
Der blev udskiftet 6 komfurer og indkøbt 10 nye postkasser til udskiftning efter behov. 
 

3. Bestyrelsens oplæg 
Fordøre skal males, og vinduerne efterses for utætheder. 

 
4. Budgetter for 2014 

Fremlæggelse af regnskab og budget for 2014, viste at vi har en god økonomi med overskud, og 
dermed ingen huslejestigning. Budgettet for 2014 blev vedtaget. 

 
5. SE tiltag 

Formanden fortalte om det nye oplæg. Der var lidt diskussion om de 119 Kr. der skal betales i 
husleje, som SE så trækker fra regningen. 
Efter at der var talt en del om det, spurgte Hans Lage, om hvordan han skulle få sin PC sat til, uden 
at skulle trække kabler? Så kan man anskaffe sig en router.  
Derefter var der afstemning om  vi skulle sige ja eller nej. 
Afstemningen viste et klart ja med 25 for og 11 imod, dermed vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 
Der var et forslag fra bestyrelsen om indretning af containerplads på grunden ved flagstangen, samt 
udvidelse af pladsen til husholdnings- og genbrugs affald, pristilbud  58.218,75Kr. Det blev 
vedtaget så vi går videre med projektet. 
 

7. Valg af  afdelingsformand 
På valg var Mathias Grau, der blev genvalgt. 
 

8. Valg af afdelingsbestyrelse 
På valg var Hans O Jensen, der blev genvalgt. 

 
9. Valg af suppleant 

På valg var Hans Lage, der blev genvalgt. 
 

10. Eventuelt. 
Der var ikke noget, så jeg lukkede mødet med tak for god ro og orden. 
 
 
 
Ref. Werner Holt. 


