Referat fra afdelings/budgetmøde i afd. 4 den 5.9.2013

Ad 1. Valg af ordstyrer
Niels B. Madsen, Apotekervænget 34 blev valgt.

Edel takkede for det gode fremmøde, der var tilmelding fra 1 5 husstande.
Det er klart, at oplægget fra SE har skabt interesse.

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Vi har i året, der er gået, haft møder mindst hver anden måned og ofte mere, hvis aktiviteter gjorde det
nødvendigt.
Vi har haft loppemarked, hvor Ingeborg og Randi stod for det praktiske.
Til gadefesten blev det nye telt indviet, vi var få men stemningen var god.
Nogle beboere har fået klippet hækken ekstra ned for egen regning.
I juni havde vi fælles container med afd. 1. Dette gentager sig i slutningen af september.
Sidste år havde vi julefrokost NAB huset. Ingrid og Ulla Nielsen var i festudvalget. Skal vi holde en igen, skal
en dato snart fastsættes.
Alle huse i afdelingen har fået fliser på trapperne, det har givet et stort løft.
Der er ingen indkomne forslag, men det er kommet frem, at vi kigger på parkeringen i vores gade. Vi
henstiller derfor til, at man viser hensyn, når man parkerer biler og campingvogne over længere til.
Beretningen blev godkendt

Ad 3. Bestyrelsens oplæg 2014
Bestyrelsen foreslår, at vi, igennem NAB, får en energikonsulent til at kigge på isoleringen i vore huse.
Ligeledes trænger vi til at få tjekket fugerne, som er dårlige mange steder.
I bestyrelsen vil vi gennemgå afdelingens ordensregler, der trænger til en ajourføring.
Vi vil også arbejde på at få lavet en folder med nyttige oplysninger til nye beboere.

Ad 4. Budgetter for 2014
Jan gennemgik budgettet. Der er sket ret store stigninger på konto 112.1 og 112.2. og dette er grunden til
en huslejestigning på 1,5 %. Ellers ser budgettet fint ud. Budgettet blev godkendt.
Vend

Ad 5. Beslutning vedr. Syd Energi
Edel orienterede. Der var blevet sendt brev ud til alle afdelingsformænd. I brevet fremgår det, at
organisationsbestyrelsen ikke finder informationsniveauet fra Syd Energi godt nok. Det anbefales derfor, at
beslutningen om en kollektiv aftale udsættes. Punktet blev med flertal udsat.

Ad 6. Indkomne forslag
Ingen

Ad 7. Valg af formand
Edel Mathiesen, Apotekervænget 27 blev genvalgt

Ad 8. Valg af afdelingsbestyrelse
Flemming Lauridsen, Apotekervænget 30 blev valgt.

Ad 9. Valg af suppleant
Ingeborg Schuldt, Apotekervænget 24 blev valgt.

Ad 10. Eventuelt
Edel takkede Ole for det gode samarbejde i bestyrelsen.
Beboerne i nr. 19 har ventet 3½ måned på at får ordnet ting. Edel tager sagen op.
Gelænder og kældertrapper trænger til eftersyn. Det tages op i bestyrelsen.
Er der frostskader, kontakt Edel.
Vedr. Snerydning. Gårdmændene kommer med den lille grønne, når de er færdige med den store maskine.
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