
Afdelings og budgetmøde den 4. september 2019. 
 

Deltagere: Vivi, Palle, Bettina, Kaj og Heidi. 

 

 

1.  Valg af ordstyrer og referent. 

      Ingen valgt 

 

2.  Bestyrelsens beretning.  

     Intet nyt at berette fra formandens side. 

 

3.  Bestyrelsens oplæg for 2020 

      Intet at berette. 

 

4.  Budgetter for 2020. 

     Jan fra NAB fremlagde budgettet 

     Ingen huslejestigning i 2020 og budgettet blev godkendt. 

 

5.  Indkomne forslag  

     Ingen indkomne forslag.  

 

6.  Valg af formand. 

    Heidi Rasmussen blev genvalgt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem 

    Kai Kock blev genvalgt. 

 

8.  Valg af suppleant  

     Betina Kock blev genvalgt.  

 

9.  Eventuelt  

 

Vivi nævnte at nedfaldsstammer bør efterses, da de er omkring 60 år 

gamle. Mange er tilstoppede med urinkrystaller. 

 



 I 2018 var der et forslag om at indhente tilbud på nye indvendige døre. 

Tilbuddet er ikke modtaget endnu. Allan fra NAB vil indhente tilbud. 

 

Der blev snakket om at gårdmænd skal sprøjte vores fortove 2 gange om 

året. Dette bliver ikke gjort. 

 

 NAB forelagde muligheden for sammenlægning af afd. 1 og 4. 

 

 Begge afdelinger skal fortsat have separate budgetter. 

 

De fremmødte i afd. 1 er åbne overfor muligheden, NAB vil høre afd. 4 

om deres holdning.  

 

Der blev snakket om at det er vigtigt at hele bestyrelsen har alle 

beboernes telefonnumre i afd. 1. Formanden er igang med dette. 

 

Der blev snakket tidsfrister, når man ved indflytning har fået besked fra 

NAB , at noget skal udbedres. Hvis man vælger at beholde carporte, 

terrasser, skure mm (som afd. vil have fjernet pga. dårlig stand), skal der 

være en tidsfrist på 3 måneder for at udbedre dette. Ny ejer står for 

fjernelse hvis det ikke bliver gjort. 

 

Vivi spurgte om Jan Rasmussen ikke er afd. maler længere. Jan 

Rasmussen er afd. faste maler, det er kun hvis Jan har ferie eller ikke har 

mulighed for at udføre arbejdet, at en anden maler kommer til. Dette har 

bestyrelsen besluttet for en del år siden. 

 

  NAB bestiller murer til Vivi trappe. 

 

Bestyrelsen takker for god ro og orden, og håber på bedre frem møde i    

2020. 

 

Der kommer container til haveaffald i uge 42 


