Referat afdelingsbudgetmøde afd. 2
den 8. september 2021
I alt deltog 11 personer til mødet

1. Valg af ordstyrer.
Søren Weiss blev valgt som ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning.
Lis fremlagde beretningen.
•
•
•
•
•
•

Der var blevet afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder.
Tommy Roued sørger for reparation af afdelingens fælles værktøj som hækklipper m.v.
Der har været opstillet en have container i afdelingen lige før Sankt Hans.
Der har været afholdt møde med de grønne ambassadører. I afdeling 2 er der 2 ambassadører.
Willy har stået for vedligeholdelse af afdelingens trailer
Der har været drøftet om der skal bygges kviste på ved badeværelserne, men intet er besluttet.

Beretningen blev godkendt
3. Bestyrelsens oplæg for 2021.
Arbejder med ny legeplads på gammel legeplads, meget dyrt. Men i stedet vil bestyrelsen arbejde med
at lave en bålplads og opsætte et bord og bænkesæt.
Ønsker at holde en sommerfest/ gadefest. Har mange ideer, men vil gerne have et festudvalg.
Har også snakket om at afholde et kræmmer-/loppemarked i afdelingen, men mangler nogle
tovholdere.

4. Budgetter for 2021.
Jan gennemgik budgettet og fortalte at der vil komme en lille huslejestigning på 0,6 %.
Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag 1: Om konvertering til fjernvarme – Jan forklarede fordelelen ved at skifte om til fjernvarme.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
På valg var Tommy Roued, Tjørnevænget 12 - ønsker genvalg og Michael Jørgensen, Tjørnevænget 6ønsker ikke genvalg.
Tommy Roued blev genvalgt, og Britt Schultz Tjørnevænget 16 blev valgt.
Fortsættes på bagsiden

7. Valg af suppleant:
Ingen suppleanter blev valgt.
8. Eventuelt
•
•
•
•
•
•

Den individuelle haveordning blev drøftet og det er et generelt ønske at afregningen til
gartner opkræves over huslejen fordelt på årets 12 måneder.
Tjørnevænget 8 vil gerne være behjælpelig med at få ordnet de dårlige terrasser i
afdelingen. – Allan vil gerne forbi i afdelingen og se på terrasserne, da der nogen steder skal
laves nye terrasser og NAB vil gerne have dem lavet ensartet.
Der blev drøftet haver i afdelingen samt hegnet ved Stig og Dorte. Nogle steder skal der nye
plantes nye hække.
Røgalarmer til boligerne blev diskuteret, da en bolig har egne alarmer opsat som er tilkoblet
alarmsystem.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal fremadrettet sendes til kontoret, så de kan lægge
dem på hjemmesiden. Den in
Der var forslag, som ikke var blevet omdelt og dermed blev der aftalt at der indkaldes til et
ekstraordinært afdelingsmøde.

Referent: Camilla Simonsen

