Referat
Afdelingsmøde afd. 47 torsdag d. 23/9-2021

14 beboere er fremmødt

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Christina Søby
Referent: Christina Søby

2. Godkendelse af forretningsorden
Godkendt.

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
•
•
•
•
•

•

Drift, Team midt – nye ejendomsfunktionær
Telt – nyt bookingsystem på papir i vaskerummet. Der har været udfordringer med
onlinesystem.
Internet – ny udbyder med mulighed for selv at vælge hastighed. Beboere er tilfredse.
Permanent storskrald skur.
Rundgang:
o Sorte skurer i gården skal renoveres eller fjernes.
▪ Til debat: Der er stemning for, at det eller noget lignende skal bevares for
hygge, samt til afskærmning af grill og vind.
Boremaskine er forsvundet igen, igen, igen.
▪ Til debat: vi køber ny, og laver en tråd på Facebook gruppen. Her skriver
personen som afleverer boremaskinen, navn og adresse på person som
modtager boremaskinen. Herved har alle ansvar og vi kan nemt se, hvor
boremaskinen befinder sig.

4. Godkendelse af afdelingens budget 2022 samt forelæggelse af afdelings
regnskab 2020
Regnskab for 2020
Regnskab for 2020 fremlagt.

Budget for 2022
Budget for 2022 fremlagt og godkendt uden modstandere.

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag fra adm./afd.best. vedr. nedsættelse af betaling til B-ordning
Forslaget bliver godkendt. Alle stemmer for.
5.2 Forslag Anna Lauritsen –
Forslaget bliver forkastet. 2 stemmer for, resten imod.

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Svend Bjerring Schmidt – Old.4,st.3
Frederikke Aa. Kjær Hansen – Old.4,4.,2
Begge valgt ind for en 2årig periode

7. Valg af suppleanter for afdelingsbestyrelsen
Som suppleant blev Anna Lauritsen valg.
Vil have mulighed for at deltage i afdelingsbestyrelsesmøderne med henblik på overgangsforløb,
de er dog ikke beslutningsberettiget, hvis afstemning er nødvendigt.

8. Evt.
Røggener
• Der bliver røget på altanerne 4.sal, hvilket går ind de øvrige i lejligheder
• Naboerne vil i første omgang selv snakke med beboeren.
Svalegange – udfordring med vand ved hoveddøre
• Beboere tager selv kontakt til ejendomsfunktionær
• + bliver fuldt op på til næste rundgang

