Referat afdelingsmøde afdeling 14 den 2.9.2020.
Der var mødt 28 personer ud af 30 tilmeldte.

1.

Valg af ordstyrer. Formand Lars Christiansen blev valgt.

2+3. Bestyrelsens beretning for 2020 og oplæg for 2021.
De hoveddøre som mangler at få låsene udskiftet på vej 3 og 4 skal skiftes.
Varmtvands beholdere udskiftes over en længere periode.
4.

Budgetter for 2021.
Jan Mortensen fremlagde budget for 2021 med en huslejeforhøjelse på 1,7 %. Dette blev
godkendt.

5.

Indkomne forslag.
Forslag om et max antal på 2 husdyr, blev efter nogen debat nedstemt med 36 stemmer imod og
28 stemmer for.
Forslag om løbende udskiftning af hække til liguster, blev vedtaget efter en god diskussion frem og
tilbage. En mente man først skulle få indkørslerne lavet i den gamle afd.14, så de bliver som i den
gamle afd. 15, og at dette kunne være et fælles mål.
Forslag om en legeplads blev nedstemt, der var mange gode argumenter både for og imod.
Forslag om petanque bane blev straks nedstemt.

6.

Affaldshåndtering. Punktet vil der blive indkaldt til senere, da det hele er blevet skubbet grundet
Covid-19.

7.

Tilretning af ordensregler. Tilretning blev godkendt. Punkt 3 Parkering : Permanent henstilling af
campingvogn i afdelingen er ikke tilladt. En til to ugers henstilling for klargøring/rengøring kan
accepteres.

8.

Valg af bestyrelsesmedlem. På valg var Kristian Christiansen Bi.22, Søren Wiuff Bi.58 og AnnMarie Jensen Bi.29.
Søren Wiuff og Anne-Marie Jensen ønskede ikke genvalg. Brian Ardahl Bi.38, Susanne Henne Bi.
41, Britta Pasbach Bi.10 og Kristian Christiansen Bi.22 meldte sig. Brian fik 39 stemmer, Susanne
43 stemmer, Britta 27 stemmer og Kristian 48 stemmer. Valgt er Brian Ardahl, Susanne Henne og
Kristian Christiansen.

9.

Valg af suppleant. Sara Henne Bi.41, Britta Pasbach Bi.10 og Cecilie Lange Mai Jepsen Bi.36
meldte sig. Sara fik 41 stemmer, Britta fik 22 stemmer, Cecilie fik 26 stemmer. Sara og Cecilie er
valgt.

10.

Eventuelt.
Pia Lange fortalte, at hun lige havde hørt at Skov- og Naturstyrelsen, der står for Oksbøl Skov,
laver 2 store legepladser – den ene i Birkevejs baghave.
Jan Mortensen roste Birkevej for interessen og det store fremmøde.
Jan Olsson Bi.60 syntes man skulle se om ikke de store træer i enden af Birkevej kan blive fældet,
vælter de, vælter de lige ned i Bi.62.
Ronnie Christiansen Bi. 3, spurgte om der kunne laves en parkeringsplads på venstre side når
man kører ind til Birkevej, Der blev svaret at det er Kommunen jord, så det nok ikke er en
mulighed.
Anne-Marie Jensen Bi. 29 takkede bestyrelsen for godt samarbejde, og ønskede de nye tillykke
med valget.
Birthe Thomsen Bi.24 bad den nye bestyrelse præsentere sig, hvad de gjorde.

Ref. Hanne Bonnerup

