Referat fra ordinært afdelingsmøde
Mandag den 16. september 2013 kl. 19,00 på Frøslev Kro.
Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer:
Jeanette Villadsen fra organisators bestyrelse.
2. Kort info om Waoo!:
Allan Birkelev fra SE gav en kort informations om hvad det var vi skulle
træffe en beslutning om, samt de forskelige muligheder der var. Der som i siger ja til
SE tilbud, vil i være tilkoblet Waoo! Fiberbredbånd og med de andre muligheder,
senest den 1. februar 2014
3. Afstemning om tilslutning til Waoo!:
Ved afstemningen var der 32 der stemte for en tilslutning, og 10 der
stemte nej for tilslutning, så afdelingen vil blive tilsluttet Waoo.
4. Aflæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:
Goddag og velkommen til det ordinære afdelingsmøde. Ja så er der igen gået et år.
Der er sket meget det år, vi har fået nye tage med de sener og ulemper der har været,
beboernes tålmodighed over håndværkerne, det var også dejligt at høre at de har
været flinke over for jer som mange har givet udtryk for, ligeså har de givet udtryk
for hvor venlige i har været over for dem. Der har været et par afdelingsbestyrelse
møder for at blive orienteret hvor langt man var kommet med tagene og hvilke
problemer der var, eller om man holdte tidsplanen.
Der har været for spørgsmål om afbrænding af haveaffald i år, der er inde på
borger.dk en side hvor der står alt om afbrænding, og der står følgende.
Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit
haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til
kommunen.
Men er der spørgsmål til dette, vil vi fra bestyrelsen opfordre jer til at ringe til
kommunen eller brandmyndighederne før i begynder at afbrænder noget.
Jeg vil også bede jeg om, at dersom der er noget i er utilfredse med det håndværkerne
laver, så sig det ikke til håndværkerne, men kontakt kontoret med jeres klage. I må
ikke selv begynde at reparere det, for så er der ingen garanti på det der er lavet.
Der har været 5 fraflytninger fra 1. sep. 2012 til 30. aug. 2013 og en del reparationer i
afdelingen
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen og administrationen for det gode samarbejde
under tagprojektet og ved alt andet, hvor vi har haft brug for hjælp.

5. Fremlæggelse af årsregnskab 2012 til orientering
- samt af driftsbudget 2014 til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt af Werner til orientering. Han fremlagde også
driftsbudgets for 2014 som blev godkendt.

6. Råderet:
Det blev vedtaget at man kan få lov til at fjerne bryggerstrappen, efter
ansøgning til boligforeningens kontor.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, samt suppleanter.
På valg er:
Ewald Löck blev genvalgt.
Lis Andreasen blev genvalgt.
Suppleanter blev
Carsten Aamann blev valgt til 1 suppleant, for et år.
Gert Hansen blev valgt som 2 suppleant, for et år.
9. Eventuelt:
Der var intet under eventuelt.

