
Afdelingsmøde torsdag den 01.09.22 kl. 19

Tilstede 16 husstande

Dagsorden:

1) Vicki valgt som dirigent og Pia som referent

2) Forretningsorden godkendt

3) Bestyrelsens beretning fremlagt

4) Afdelingens budget 2023 godkendt, samt fremlæggelse af
regnskab 2021. Ligeledes godkendelse af huslejestigning fra 2023
Spørgsmål fra beboer vedr. vores el. Vi producere selv vores
strøm og vil ikke stige, så ingen ekstra store regninger.

5) Forslag om ladestandere
på baggrund af spørgeskema udsendt af Almenbo, spørgsmål og
snak, stemte alle ja til ladestandere. Bestyrelsen vil i samarbejde
Jesper Holze indhente tilbud og igangsætte.

6) Valg af bestyrelse
Jes Bersang udtræder - tak for 3,5 år - det har været en fornøjelse
at have dig i bestyrelsen
Pia Mouritsen 14 genvalgt som formand
Johan Schrøder 52 D valgt
Mads Lintner 52 H

7) Malene Kjær 1. suppleant
Michael Truong 2. suppleant

8) Bestyrelsen undersøger:
Udsugning i lejlighederne - hvad må vi selv trykke på, hvis vi
oplever tør luft. Jeg har talt med Tommi, og man må under ingen
omstændigheder selv trykke, justere eller andet. Der må skiftes
batterier, hvis device bipper i gangen. Har i spørgsmål henvend
jer til Almenbo. Vær obs på at der ikke bliver for fugtigt i boligen.



Hvad koster det at sælge strøm
Hvornår er der skift af filter - Der bliver skiftet i løbet af september

Arbejder videre med:
Velkomstbrev
Samarbejde med andre afdelinger
Aktiviteter - husk have dag d. 11.9
Banko d. 6.11

Vi har fået sprøjtet for sølvfisk/skægkræ. Tag kontakt til Tommi hvis
det stadig er et problem til december, giften virker ca. 6 mdr.

Der blev nedsat et Festudvalg som vil lave en stor Vejfest for vores
afdeling til næste sommer med telt, hoppeborg, sluchice osv
Anne, Line og Dorte er valgt

Der er murbier ved blok 3, Dorte kontakter Tommi

Tusind tak for flot fremmøde - det er dejligt med opbakning.

Bestyrelsen


