Referat af afdelings møde d.05-09-2017

1. Valg af ordstyrer, Stig Aagaard blev forslået og valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har været på kursus i Mommark, det omhandlede afdelingsbestyrelsens indflydelse, BL stillede
med 2 personer som gav en uddybende og forståelig forklaring.
Vi har fået skiftet alle udendørs lamper, så husene begynder at se ens ud.
Alle husene er blevet hulmurisoleret samt loft og etageadskillelse mellem kælder og stue, husene ud mod
hovedvejen fik sænket loftet i kælderen for at kunne isolere, de fik i samtidig nye LED lamper i kælderen.
Der er blevet drænet ved Tjørnevænget 19, da der under overfladevands separering er blevet ødelagt noget
der gjorde at når det regnede løb vand igennem væggen.
3. Bestyrelsens oplæg til 2018:
Bestyrelsen lægger op til at der bliver opsat luft til luft varmepumpe i kælderen, ved at få en energikonsulent
ud og kikke på hvad der skal til og rådgive os i valg af dette til en max pris på 15.000.- kr. (alt i alt) pr. lejemål,
samt at vi skifter alle termostater til Danfoss Link system (vi har fået en pris fra Erik Jensen på 150.000.- kr.
for alle huse men vi skal nok høre 2 mere om pris)
4. Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt.
5. Indkomne forslag:
1. Sammenlægning med afd. 2 og 3 blev vedtaget, samtidig vedtog afd. 2 og 3 også at
sammenlægning med afd. 5, dette skulle gerne træde i kraft fra 2018, så der skal indkaldes til
nyt møde hvor alle 3 afdelinger vælger ny bestyrelse.
2. Efter at vi skal sammenlægges med afd. 2 og 3 så skal der udarbejdes et nyt fælles
ordensreglement så dette blev udskudt til den nye bestyrelse der kommer.
3. Efter at en legeplads har indflydelse på afd. 2 og 5 udskydes dette til den nye bestyrelse der
kommer men der blev besluttet at skifte springdug og beskyttelseskant på trampolinen.
6. Valg af Bestyrelsesmedlem, Søren Boisen er på valg og modtager genvalg, Lis Carstensen opstiller også,
Søren fik flest stemmer og modtager valget indtil den ny bestyrelse er på plads.
7. Valg af Suppleant, Dorthe og Lis opstiller, Dorthe fik flest stemmer og modtager valget indtil den ny
bestyrelse er på plads.
8. Evt.
Tiden løb fra os, så dette punkt blev en løs snak blandt mødedeltagerne.

