Generalforsamling/afdelingsmøde Almen Bo, Afdeling 1.
Mandag d. 24 september kl. 18.00 – 21.00.
Deltagere incl. Bestyrelsen, 14 personer.
Desværre var både Kezia og Steen fra bestyrelsen forhindrede i at deltage

Dagsorden:
•
•
•
•
•

1.Valg af dirigent.
2.Godkendelse af forretningsorden.
3.Fremlæggelse af Formandsberetning.
4.Godkendelse af afdelingens budget 2020 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2018.
5.Behandling af indkomne forslag:
1.
2.

•

6 Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.
På valg er Kezia

•
•

7. Valg af Suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
8. Eventuelt.

•

1. Valg af dirigent.
Per Elfrom bød velkommen og Polle blev valgt til Dirigent/ordstyrer.
Polle oplæste dagsorden og man valgte ikke at oplæse forretningsordenen.

•

2. Forretningsordenen blev dermed godkendt af forsamlingen.

•

3. Fremlæggelse af formandens beretning.
Per Elfrom fremlagde en formandsberetning, hvor der blev nævnt følgende.
3a.

Der har været vandskade i selskabslokalet og takket være Covid-19 og den travlhed der
hersker blandt håndværkere tager det længere tid at få det udbedret end beregnet.

3b.

Vi har i den forgangne periode fået nye døre og dermed og nye nøgler/brikker til diverse.
Dette er gået smertefrit for nogle mens andre har haft problemer med at nøglerne ikke
virker.
Håber der er ved at være styr på det, ellers skal nøglerne omkodes hos varmemestrene.

3c.

Vi har også i perioden fået en ny affaldsordning med gratis motion indbygget.
Det har bevirket at der er blevet ledige rum i gården som kan benyttes til andet.
Se indkomne behandlede forslag.

3d.

Der er gang i omlægning af haveanlægget mod Silkeborgvej. Der ønskes etableret et nyt
cykelskur med Plankeværk mod Silkeborgvej og opsat en borde/bænkesæt bagest i haven
ud for nr. 88B.
Derudover ønskes hækken klippet ned samt nogle af træerne beskåret.

3e.

Der er siden sidst også etableret kommunal beboerparkering, og udsendt oplysning om at
det er ulovligt at parkere på brandvejen ud for Boligerne på Silkeborgvej.
Enkelte vælger at tage chancen for en hilsen fra kommunens parkeringsvagter.
Cykler og Knallerter kan parkeres i de dertil indrette kældre og skure i gården.

3f.

Vi har afholdt 2 sommerfester i perioden.
Coronafesten var 16 personer tilmeldt til men desværre dukkede kun 7 op. ØV ØV.
Festen denne sommer foregik i haven om det store runde bord og vi var 11-12 personer
som hyggede med grill og andet godt. Desværre begyndte det at regne efter nogle timer
men så fortsatte vi kælderen med løgnehistorier og gode grin.
En rigtig hyggelig dag og aften.
Desværre havde vi besøg af en tosse som stjal vores drikkevarer, men Per var hurtig og fik
købt nyt forråd inden festen startede.
Idioter kan man ikke gøre noget ved kun have medlidenhed med forældrene.

•

3g.

Som sidste punkt takkede Per Varmemestrene og den øvrige bestyrelse for et godt
samarbejde og meddelte at Søren var stoppet men havde fundet andet arbejde og har det
godt.

4.

Jette fra Hovedafdelingen gennemgik budget og regnskab.
Herefter blev regnskab og budget godkendt.

•

5.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1. Forslag om at Motorcykler kan få plads i cykelskurene blev vedtaget.
Der er i øjeblikket 3-4 motorcykler i afdelingen.
Forslag 2. Forslag om at informationer m.m. fra Hovedkontoret fremsendes på E-Mail til
dem der ønsker det, blev vedtaget.

•

6.

Kezia var på valg til bestyrelsen. Kezia blev genvalgt.

•

7.

•

8. Eventuelt:

Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Jacob LR blev valgt som suppleant og varetager Kezias opgaver til hun er tilbage.
Der bliver ophængt nye lister med oplysninger om diverse bestyrelses medlemmer og
suppleanter i opgangene.

Mødet sluttede med smørrebrød og andet godt til ganen kl. 21.00, hvor formanden takkede for
god ro og orden.

