Afdelingsmøde Afd.4-6-8

Mandag d 28. Februar 2019

Punkt 1. Velkomst v. Formanden
Formanden bød velkommen, Tina er fraværende d.d. og Leif er udtrådt af bestyrelsen af
personlige årsager.
Punkt 2. Godkendelse af referat
Dagsorden blev godkendt med tillæg, vi planlægger fremover datoer for møder ca. hver 8 uge
eller når der er et behov for det.
Vi talte om at andre afdelinger får en let anretning og ikke går ud og spiser for det beløb som er
afsat til bestyrelsesarbejdet, om der skal ændres på, det er fortsat uklart.
Punkt 3. Hvem skriver referat.
Fremover skal vi skiftes til at skrive referat, aftales indbyrdes inden mødet går igang.
Punkt 4. Deltagelse af suppleanter.
Det er vedtaget at Suppleanter deltager til møderne.
Punkt 5. Orientering af formanden.
Der bliver stillet spørgsmål til huslejestigning i Markleddet, formanden fortæller at der er blevet
sammenlignet str. På huslejen i de tre afdelinger og at der fremover skal ligges penge til side til
eventuelle fraflytninger grundet renovering og forbedringer i husene.
Formanden gennemgik afdelingerne og hoveddøre, bryggersdøre skiftes for i alt 242.000 kr.
Vi talte om der skulle udarbejdes en folder til nyankomne, da der ofte opstår misforståelser ift.
Når nye flytter ind og hvad boligforeningen kan hjælpe med og hvad man selv skal stå for.

Punkt. 6 Nyeste informationer
•

Repræsentantskabsmøde Hvem deltager?

•

Skal der være valg?

•

Hvem kan deltage?

Formanden oplyser om at den der bliver valgt ind til at være formand i hovedbestyrelsen får
50.000kr Punkt. 7 Planlægning af fastelavn.

•

Vi mødes kl. 09.30.

•

Jens gør klar med tønder og borde, Joan og Judith deler boller og slikposer ud, holder
tønder og rydder op.
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•

Jens sætter bordene på plads senere da han venter gæster.

Punkt. 8 møderække for 2019.

•

Vi mødes hos Judith næste gang.

Konklusion for mødet - Et godt møde selvom der var uenigheder.

Venlig hilsen Joan Winther Sanden – Kontakt vedr. spørgsmål: 50 52 14 19
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