Afdeling 12
Referat afdelingsmøde 08.09.21 Hotel Nørherredhus
Kirsten bød velkommen.
1. Valg af ordstyrer
Søren Weiss blev valgt som ordstyrer, Sofie fra kontoret har sagde ja til at skrive referat.
2. Bestyrelsens beretning
Grundet covid-19 har der ikke været afholdt møder.
Gavlenderne i afdelingen er blevet fikset.
3. Bestyrelsens oplæg for 2022
Bestyrelsen har drøftet at få nogle små bed i de grønne firkanter til gavn for insekter.
4. Budgetter for 2022
Budgetter blev fremlagt af Jan fra kontoret, og blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Forslag om at få ny terrasse gennem afdelingen blev vedtaget med 18 stemmer for og 2 imod.
Man vil nu kunne få finansieret fliser af afdelingen. Arbejdslønnen for at lægge terrassen skal man selv
bekoste, da dette er den dyreste post.
6. Valg af bestyrelsesmedlem
Birgit ønsker ikke genvalg, og ingen andre ville stille op til bestyrelsen.*
Da der ingen formand er, eller nogen der ville stille op til bestyrelsen, er afd. 12 nu uden bestyrelse.
7. Valg af suppleant
Ingen suppleant valgt
8. Eventuelt
Der var en del spørgsmål til en evt. renovering af afdelingen. Søren fra hovedbestyrelsen forklarede
hvordan sådan en proces fungerer. Der er ikke noget der vil blive trukket ned over hovedet på folk.
Erfaringerne fra afd. 13 er dog ikke til at tage fejl af. Beboerne er blevet rigtigt glade. Der er en meget
bedre komfort i boligerne, de har fået ny klimaskærm, og er kommet af med fugt problemer, samt træk.
Huslejestigningen, har langt hen af vejen kunne tjene sig ind med den bedre isolering.
Der blev også drøftet affald og hvad Sonfors planer evt. er i fremtiden.

*Kontoret har efterfølgende haft møde med Kirsten. Kirsten vil gerne på kontorets opfordring fortsætte, og der
vil blive indkaldt til ekstraordinært møde, så vi forhåbentligt kan samle en ny afdelingsbestyrelse.

12 personer fra 10 husstande fremmødt.

