Referat afdelingsmøde
Mandag, den 21. februar 2022 kl. 19.00
Der var 12 personer fremmødt fra 9 boliger.

Kirsten bød velkommen og gav ordet til Jan, som blev valgt til ordstyrer.

1. Valg af ordstyrer.
Jan Mortensen fra administrationen blev foreslået og valgt.
Kirsten havde på forhånd forespurgt Sofie Nissen fra administrationen om at skrive referat.
2. Valg af afdelingsformand.
Kirsten Nielsen fra Omøvej 3, blev foreslået og valgt.
3. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Roar Hinrichsen, Omøvej 8 og Maria Nedergaard fra Enøvej 16 blev valgt.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bibs Hinrichsen, Omøvej 8 og Bent Seested, Enøvej 14 blev valgt.
5. Valg af suppleant.
Axel Larsen, Omøvej 2 blev foreslået og valgt.
6. Valg af flaghejser
Viggo Nielsen, Enøvej 6 fortsætter som flaghejser.
7. Eventuelt.
a. Der blev drøftet hvornår i afdelingen flaget hejses.
Der flages ved runde fødselsdage fra 50 år, og halvrunde fra 75 år, officielle flagdage,
bryllup og ”metal” bryllup, Konfirmation og dødsfald. Ønskes det anderledes tages
dette op som forslag til næste afdelingsmøde i september.
b. Der blev spurgt til hvorfor der i afdelingen ikke haves individuelle målere til vand og el.
Viggo fortalte hvorfor det var som det var, fra den gang det blev bygget, hvilket var ud
fra et økonomisk perspektiv.
Jan sagde at man på næste afdelingsmøde kunne komme med forslag om at få
individuelle målere i boligerne. Dette vil koste afdelingen, men administrationen vil
gerne hente priser hjem for hvad det evt. kan komme til at koste.
c. Så blev der talt lidt om fjernvarme priser, og manglende tryk på vandet i flere boliger.
Problemet med tryk på vandet bringes videre.

Referent Sofie Nissen, NAB

Den nye Bestyrelse
Formand Kirsten Nielsen, Omøvej 3, tlf. 31 90 02 12, mail. afd12@nabnyt.dk
Bestyrelsesmedlem Bibs Hinrichsen, Omøvej 8, tlf. 25 38 29 86
Bestyrelsesmedlem Maria Nedergaard, Enøvej 16, tlf. 30 44 89 86
Bestyrelsesmedlem Bent Seested, Enøvej 14, tlf. 74 45 43 14
Bestyrelsesmedlem Roar Hinrichsen, Omøvej 8, tlf. 51 44 59 13

Suppleant Axel Larsen, Omøvej 2

Har i behov for en håndværker bedes i kontakte Kirsten.
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