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Afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 58
Onsdag, den 12. december 2018, kl.14:00 – På kontoret i Nørregade 36.
Tilstede: Ewald J. Löck, Carsten Aamann og Bernhard Heutmann fra BoligSyd
Afbud: Tonny Gaster.
1. Dagsorden
Nye køkkener

2. Opfølgning på referat fra den:

Referat
Der blev drøftet de første udkast til nye
køkkener i afdelingen. Der blev fremlagt
to typer køkkener for de store huse på
120 m2 og to typer køkkener for de små
huse på 100 m2. Der blev foretaget nogle
få justeringer på skabe og skuffer, og
dem ville Bernhard gå videre med.
Der vil komme de to modeller på
køkkenerne i spil til hver hustype og der
vil være mulighed for selv at tage det
gamle køkken ned, men det vil ikke
ændre noget ved den samlede pris.
Der vil være mulighed for, at tilkøbe
ekstra til køkkenet, hvis man ønsker det.
Det vil foregå på følgende måde: Det er
den enkelte beboer, der sammen med
leverandøren skal aftale de ekstra tilkøb.
Leverandøren vil kunne oplyse
merprisen, som skal betales direkte til
denne.
Der er ingen priser på, hvad de eventuelle
ekstra tilkøb kommer til at koste.
Der er ikke truffet nogle beslutninger
endnu. Det vil først ske på et
ekstraordinært afdelingsmøde, hvor alle
vil blive indkaldt, så beslutningen kan
træffes her.
Tonny blev orienteret af Ewald på et
møde den 19. december 2018 om, hvad
der blev talt om den 12. december 2018
efter aftale med Carsten Aamann.
Intet at bemærke

3. Udlejningssituationen.

Intet at bemærke

Aktion
Næste møde
bliver i januar
måned.

Referatet indsendes til kontoret som mail eller alm. post. Mailadresse: post@boligsyd.dk Kontoret
sørger herefter for offentliggørelse på hjemmesiden, af den åbne del, og den lukkede del opbevares.

Humlehaven 2, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

post@boligsyd.dk

www.boligsyd.dk

4. Nyt fra kontoret (forskellige
orienteringsbreve fra kontoret – se
også lukket punkt)
5. Beboeraktiviteter
Intet at bemærke

6

Vedligeholdelsesprojekter i
afdelingen.

Intet at bemærke

Næste møde dato og emner
Eventuelt
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