Afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 10/31 torsdag den 3. 11.2011.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidst
Siden sidst
Regnskab
Idekatalog
Afdelingsmødet
Punkter til afdelingsmødet
Forretningsorden
Evt.

Ad 1
Referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde godkendt.
Ad 2
Ved en af ungdomsboligerne på Hasselkær her det længe været et frygteligt rod med alt muligt
gammel ragelse. Karin fortalte, at boligselskabet nu havde fjernet det hele.
Ifølge skrivelser fra Boligselskabet var der flere, der var flyttet.
Drøftede rengøring på parkeringsarealer og ved fortovskanter. Nogen steder havde det nok været
lidt bedre i år end tidligere, men det kunne være meget bedre.
Ad 3
Det i punkt 4 i referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 24.8.2011 omhandlede halvårsregnskab,
gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Ad 4
Ligesom under punkt 3 var det i punkt 6 i referatet fra sidste møde omhandlede Idekatalog henvist
til drøftelse på dette møde. Der var enighed om, at de ideer, der var nævnt i kataloget mere var
møntet på større afdelinger i byerne, end på de små spredte afdelinger vi har her. Vi kunne ikke
umiddelbart finde noget, der kunne bruges.
Ad 5
Afdelingsmødet i foråret blev foreslået til tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00.
Ad 6
Vedrørende ændring af beboerhuset til beboelse vil vi tage det op på det kommende afdelingsmøde.
De foreliggende forslag til ændringen mener vi ikke kan bruges. Vi vil foreslå,at vi venter til nr. 73
bliver ledig og forsøge at få den slået sammen med beboerhuset til en større og bedre lejlighed, som
vi tror er nemmere at udleje.
Ad 7
Karin her udarbejdet en forretningsorden for afdeling 10/31. Den skal nu læses af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer og evt. rettelser foretages, hvorefter den forventes godkendt på næste
afdelingsbestyrelsesmøde.

Ad 8
Ninna nævnte, at ved udlejning af Fælleshuset, skulle alt ifølge udlejningskontrakten tælles op
inden udlejningen og igen efter at udlejningen var afsluttet. Det burde være tilstrækkeligt, at det
blev talt op efter udlejningen var afsluttet. Der er jo ingen, der bruger huset i mellemtiden,
Karin vil henvende sig til boligselskabet for at få ”optælling inden udlejning” slettet.
Næste afdelingsbestyrelsesmøde er tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.00 hos Karin.
Ref.
Henry

