Afdeling 6 og 16
Bestyrelsen

22. juli 2014

Referat afdingsbestyrelsesmøde afd. 6 og 16 den 22/7-2014
Tilstede:
Erwin Larsen FM
Susanne Nielsen SUPL2
Fraværende:
Krystyna Hille BSTM2 Ingen afbud
Birgit Lagoni BSTM1 Afbud bortrejst
Jette Winther Pino SUPL1 Afbud ferie
Punkt 1: Referater
Formanden orienterede om tidligere referater, og beklagede, at de ikke var afleveret
til administrationen.
Formanden var først efter et seminar blevet opmærksom på, at referater skulle fremsendes til administrationen og dette vil ske fremover.
Punkt 2: Container til haveaffald
I forbindelse med indkaldt Cafe-møde 26. juni gjorde kontoret opmærksom på, at flere havde henvendt sig vedrørende diverse haveaffald, idet afdelingen tidligere i de
forløbne år altid havde haft en container til haveaffald i juni måned, men dette var
overset i dette år på grund af de nye hække. Man havde ikke været opmærksom på, at
af der også var andet affald end hække klip. Det blev på stedet aftalt, at opsætte en
container i den efterfølgende Weekend.
Punkt 3: Cafe-møde 26. juni 2014.
Der blev orienteret om de sager der havde været omtalt på cafemødet. (det er op til
hovedbestyrelsen om der skal fremlægges referat fra disse møder).
Punkt 4: Forslag til budget for 2015 for afd. 6 og 16
Det er kun bestyrelsen der har modtaget forslagene fra administrationen og ikke suppleanterne.
Formanden og Birgit Lagoni (bestm1) havde haft et opklarende møde med administrationen den 16. Juli hvor enkelte punkter blev gennemgået og forklaret, således også hvorfor huslejen i begge afdelinger stiger. Årsag, De sidste års overskud var ikke
store nok til, at dække det rentetab som hovedorganisationen havde lidt jf. sidste generalforsamling. De poster som afdelingsbestyrelsen har indflydelse på, jf. den planlagte vedligeholdelse gav kun anledning til mindre bemærkninger, men ingen æn-

dringer. Det blev aftalt at forslaget kunne godkendes i sin nuværende form og udsendes sammen med ind kaldelse til ordinært afdelingsmøde.
Punkt 5: Bestyrelsens ferier evt. rejser m.v.
Erwin Larsen er bortrejst 26. Juli til 5 August 2014
Erwin Larsen er bortrejst 14. Sep. til 21. Sep. 2014
Punkt 6: Evt.
Der har været afholdt boligsyn på Egevej 15 den 16. juni uden bemærkninger.
Forslag om at beskære de træer ved Elmevænget der efterhånden er blevet for store
og hvor grenene hænger ud over adgangsvejene.
Hvordan kan man forbedre sammenholdet i afdelingerne? – Julehygge – Sankt Hans
– Grillfester?
Næste bestyrelsesmøde afholdes i uge 35 tirsdag den 26. Aug. 2014 kl 17:00
Hos Erwin Lasen, Egevej 23
På dagsorden er bl a det foreliggende Afdelingsmøde samt bestyrelsens beretning til
afdelingsmødet.

Referent: Erwin Larsen

