AFDELINGSMØDE i afd.3

15 personer tilmeldt inkl. Hovedbestyrelsen
(3) og personale (4).

Onsdag den 27-03-2019 kl.1800
Fælleshus, Vestergade 76, 6580 Vamdrup

BESLUTNING:

DAGSORDEN:
1. Velkomst.

Ad. 1 Egon Jensen bød velkommen

2. Valg af ordstyrer.

Ad. 2 Ingvard Iversen blev valgt som ordstyrer.

3. Valg af referent.

Ad. 3 Rikke Autzen blev valgt som referent.

4. Bestyrelsens beretning ved afdelingens formand, Ad. 4 Ingrid Petersens beretning: Vi har holdt en
havefest i vores pavillon. Vi hyggede os rigtigt, og
Ingrid Petersen.
vi planlægger en fest igen i år. Den bliver bekendtgjort senere. Vi er meget glade for pavillonen. Især
sidste år, da det var så varmt, da vi ikke kunne sidde
ude. Den er også rar, når det regner. Ellers er der
ikke sket noget. Så vi takker viceværterne, og jer på
kontoret for jeres velvillighed, når noget er galt. Tak.
5. Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året Ad. 5 Hanne Mikkelsen fremlagde driftsbudget. Udgifter og indtægter blev gennemgået.
2019/2020.
Der kommer en huslejeforhøjelse på 6,00 kr. pr.m2.
Der var et spørgsmål til vaskeri, husleje og garderobeskabe.
Det blev det nævnt, at har man ønsker til ændringer,
der hvor man bor, skal disse ønsker gives til afdelingsbestyrelsens formand, evt. afleveres til kontoret,
som vil viderebringe det.
Der bliver en huslejestigning på 6 kr. pr.m2 fra den
1/7 2019.

6. Godkendelse af driftsbudget 2019/2020.

Ad. 6 Budget blev godkendt.

7. Valg til afdelingsbestyrelse:
På valg er: Ingrid Petersen
Bente Thybo

Ad 7. Valg til afdelingsbestyrelsen:
Ingrid Petersen blev genvalgt
Bente Thybo blev genvalgt

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen er:
1. Vagn Schmidt
2. Morten Vejle Kristensen
3. Birthe Espensen

Samt valg af suppleanter.

Fortsættes næste side …..
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Fortsættelse af referat af beboermøde 27/3-2019 afd.3
Valg af repræsentantskabsmedlemmer:
På valg er: Elsebeth Jensen

Valg til Repræsentantskabet:
Elsebeth Jensen blev genvalg.

Samt valg af suppleanter

Suppleanter til Repræsentantskabet:
1. Vagn Schmidt
2. Henning Gustavson
3. Morten Vejle Kristensen

8. Indkomne forslag

Ad 8. Intet modtaget.

9. Eventuelt

Ad. 9. Vi har haft en aften for alle beboere, om at bo
brandsikkert. Ved dette arrangement blev der nævnt,
at trappeopgange skulle være ryddede, da det ellers
kan give problemer for beredskabet ved en evt.
brand eller lignende. Derfor er det besluttet, at hidkalde brandinspektøren, som ville kunne vejlede os
om dette.
Spørgsmål til nybyggeri. Nybyggeriet er ved at blive
godkendt hos kommunen. Vi informerer i avisen og
til dem med et ventelistenummer, når vi er klar.
Der har i gamle dage været snak om en vaskeplads.
Dette er ikke et aktuelt lige nu.
Vi har endnu ikke hørt fra kommunen angående
plads til unge på det grønne stykke jord mellem
Grønvang og Nygade.
En Suppleant til repræsentantskabet ønsker at deltage på et repræsentantskabsmøde.
Dette undersøges.

Referat udsendt d. 28-03-2019
Mødet blev afsluttet ca. kl.1945
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