Mødereferat :Repræsentantsskabsmøde.
Dato: 25. februar 2016.
Deltagere: Alle fra Hovedbestyrelsen og beboerrepræsentanter fra alle afdelinger.
Jens Fuglsang fra afd. 4-6-8 , og Torben Christiansen fra afd. 9 var fraværende.
Referat:
1. Velkomst ved Formand Mona Nielsen.
2. Valg af dirigent, referent, stemmeudvalg. Dirigent Anne-Grethe Danielsen fra hovedbestyrelsen.
Referent Jytte Christensen fra hovedbestyrelsen. Stemmeudvalg Else Sørensen afd. 15 og Bente
Nielsen afd. 7.
3. Årsberetning ved formanden. Beretningen var udsendt til alle inden mødet. Den blev godkendt.
Hovedbestyrelsen har i årets løb arbejdet med afslutning af stormskaderne i Foderstofgården. Der
var 24 lejligheder der var ramt, og alle er nu tilbage i lejlighederne. Udgifterne til udbedring af
skaderne er dækket af forsikringen. Med hensyn til genhusningsudgifterne har vi fået oplyst at vi
ikke har genhusningsforpligtigelse, men der er ingen afklaring endnu. Den sag om røre der har
været omkring Heimdalsvej med miljøet, hvor Domea ville have os med til at søge penge i
landsbyggefonden er lukket nu, da vi ikke har haft problemer med vores beboere, og kommunen
har sagt nej.
Da vi har fået fritaget afd. 1-4-6-8 for 25 % reglen, har kommunen bedt om at få anvist flere
lejligheder. De vil blive tilbudt yderligere 8 lejligheder over en 8 årig periode. De mange flygtninge
der kommer hertil er en stor udfordring. Der er stor brug for at medarbejderne fra kommunen
møder op med en tolk sammen med flygtningen ved overdragelsen af lejligheden, så
varmemesteren kan informere om, hvordan tingene foregår i netop den afdeling vedkommende
nu skal bo i. Efter 2 måneder bør der laves en opfølgning, hvor kommunens flygtningemedarbejder
samt en tolk er tilstede. Der bliver ingen sommerfest i år på grund af for ringe tilslutning.
Julefrokost for alle beboervalgte og ansatte samt hovedbestyrelsen bliver afholdt den 12.
november. Juletræ blev afholdt med ikke så mange deltager som ønskeligt. Juletræ bliver i år den
26. november. Der bliver markvandring den 9. og 10. maj. Kursus for beboervalgte bliver den 27.
maj. Lejlighedsmapperne bliver ikke længere ajourført. Fremover vil alt foregå via hjemmesiden. Er
man ikke digital kan man altid henvende sig på kontoret og få det på skrift.
4. Regnskab og budget. Budget godkendt uden kommentarer.
5. Valg af revisor. Revisionsinstituttet genvalgt.
6. Valg til bestyrelse. Anne-Grethe Danielsen, Thomas Hansen og Hans P.J.Holm. Alle genvalgt.
Suppleanter. Else Sørensen afd. 15 og Pia Ryborg afd. 9.

