
 

Referat afdelingsbudgetmøde torsdag den 3. september 2015 

i Nord-Als Idrætscenter 

Der var tilmeldt 19 beboere. 

 

Mathias Grau bød velkommen. 

 

1. Valg af ordstyrer. Valgt blev Søren Weiss fra hovedbestyrelsen.  

2. Bestyrelsens beretning.  Mathias Grau fremlagde bestyrelsens beretning, som blev 

godkendt. 

3. Bestyrelsens oplæg for 2016. Mathias Grau kom med oplæg til at afdelingen får genrenset 

de tage som ikke blev helt rene efter første gang rensning. Tagrender skal renses.  

4. Budgetter for 2016. Mathias Grau fremlagde budgettet, hvor der er en huslejestigning pr. 

1.1.2016 på 52 til 60 kr. / måned. Budget blev godkendt. 

5. Indkomne forslag. Afdelingsbestyrelsen foreslog, at der i vinterperioden ved sne og is  på 

flisegange ved husene ryddes for sne og saltes.  Der lejes et firma til at foretage arbejdet.  

 Udgiften tages af vores budget. Dette blev besluttet. Jørn Werner nævnte at afdelingen har 

økonomi til det. 

6. Valg af formand. På valg er Mathias Grau, Holmgade 52. Mathias Grau blev genvalgt. 

7. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Olav Jensen, Holmgade 88. 

 Hans Olav Jensen , Holmgade 88 og Hans Lage, Holmgade 82 blev valgt. Det besluttedes at 

Hans Lage blev valgt for 1 år, da han gik ind som suppleant efter Werner Holt, der afgik v. 

døden i januar. 

8. Valg af suppleant. Anne Marie Petersen, Holmgade 58 blev valgt til suppleant. 

9. Eventuelt. Hans  Lage nævnte at beboerne i afdeling 22 bor det bedste sted  Danmark. 

 Hans Lage nævnte at han gav 89 kr. til STOFA som han ikke fik noget for. Mathias Grau sagde  

det ikke kunne være andersledes, da afdelingen kollektivt havde sagt ja til STOFA. 

 Edith Witte fortalte at hun er meget tilfreds med STOFA, hun har aldrig haft billigere tv, 

telefoni og net og regningerne har stemt hver gang. 

 

Mathias Grau takkede af og afdelingens beboere gik til fælles middag. 

 

Referent Hanne Bonnerup 


