
 

 

Ny Kirkevej 25 – 27 – 29. Isagervej 17 & 22. Siimvej 63. 

Godkendt referat af ordinært afdelingsmøde 19. september 2016. 

Alle husstande var repræsenteret. 

For Østjysk Bolig: Økonomifuldmægtig Claus Leizner, (CL) og Inspektør Lars Berthelsen, (LB). 

 

 

1.  Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
Anton Madsen bød velkommen på afdelingsbestyrelsens vegne 

 

2. Valg af dirigent og referent 
Diana Hansen blev valgt til dirigent, Gert Bo Jensen til referent 

 

3. Valg af stemmeudvalg 
Bortfaldt da ingen mente at et stemmeudvalg var nødvendigt 

 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
Anton Madsen kom med en kort beretning. Vi har en god afdeling som vi er glade for. De forskellige aftalte 
reparationer/forbedringer er ved at være på plads. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag til behandling 

 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
CL gennemgik og forklarede om diverse poster i budgetforslag 2017. Budgettet blev eenstemmigt 
godkendt. 

 

7. a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år – Anton Madsen er på valg 

b. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år – Gert Bo Jensen er på valg 

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år -  
a. Anton Madsen blev eenstemmigt genvalgt for 2 år 
b. Gert Bo Jensen blev eenstemmigt genvalgt, denne gang for 2 år 
c. Suppleanter for 1 år blev  Peter Abildgaard Jensen og Diana Hansen 

 

8. Eventuelt 
Igen et punkt hvor der blev talt om løst og fast. Mere konkret skal CL og LB ind og kigge på Diana Hansen´s 
lejemål, Ny Kirkevej 25. Diana har i sin tid selv købt sit køleskab, hvilket hun ikke skulle, og Diana´s 
køkkengulv m m skal efterses/repareres/fornyes. Afdelingsfrokost hos Rie og Gert, Siimvej 63, lørdag d. 29. 
oktober kl 12:00.  R & G finder på en lille frokost som vi splejser til og vi giver en kasse øl – drikkevarer til 
eget overforbrug bedes medbragt  Giv gerne besked om i kommer. Mødet sluttede med et par dejlige 
stykker smørrebrød hvor snakken også gik livligt.  

For referat, Gert Bo Jensen. 

 

 


