






























Referat af afdelingsmøde, Afdeling 2, tirsdag den 6. september 2016 

Tilstede:  23 husstande 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Else Christensen 

Lene Hansen 

Susanne Hansen 

Lars Christensen 

Flemming Hansen 

 

 Administrationen m.v.: 

Allan Søstrøm 

Ryan Jørgensen 

Rino Jensen 

Lene Willis (ref.) 

 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5 Behandling af indkomne forslag 

 Forslag nr. 1 – Udskiftning af entre- og indgangsdøre  

6 Gennemgang af afdelingens budget for 2017 

7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 b.  Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad 1 

Else Christensen byder velkommen. 

 

Ad 2 

Lene Hansen vælges som dirigent. 

 

Ad 3 

Allan Søstrøm, Karin Jensen og Tove Mathiasen vælges som stemmeudvalg. 

 

Ad 4 

Beretningen var omdelt til samtlige husstande inden mødet.  

Stigerørene fra 2013 ruster i nogle af lejlighederne. Firmaet, der har sat rørene op, kommer løbende og 

renser rørene og skifter dem de steder, hvor det er nødvendigt.  

 

Der er lavet en rydning af området, hvor der over en 3 måneders periode var rottefælder i alle kloakkerne, 

men nu er der kun fælder i de to skelbrønde, hvilket gør at der ikke kommer rotter ind i vores kloaksystem.  

 

Husk, ikke at fodre fugle, da det tiltrækker rotter. 

 

Lidt for ofte sker det, at der sidder ting fast i vaskemaskinerne. Det er dyrt at få maskinerne repareret.  Husk 

at tømme lommerne inden vask og brug vaskeposer til BH’erne.  

 

Rino søger for, at der sættes et skilt op på vaskehuset om, at døren skal holdes lukket. 



 

 

 

Beretningen tages til efterretning.  

   

Ad 5 

Forslag nr. 1 – Udskiftning af entre og hoveddøre  

Forslaget blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 

Beboerne henstiller til, at dørene bliver skiftet i løbet af foråret og sommeren. 

 

Ad 6 

Allan Søstrøm gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2017. 

Nettohuslejen stiger med 3,77%. 

106 Ejendomsskatter stiger (grundskyld) 

114 Renholdelse stiger  

125 Realkreditlån  

110 Forsikringer falder 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ryan Jørgensen gennemgår planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) for 2017:  

Reparation af revner i murværk 

Porte til garageanlæg 

Renovering af selskabslokalerne 

Strømpeforing 

 

 

Ad 7 

Valg af to medlemmer til afdelingsbestyrelsen for to år: 

Lene Hansen og Flemming Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 

 

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år: 

1. suppleant blev Maria L. N. Andersen 

Der var ingen kandidater til 2. suppleant-posten.  

 

  

Ad 8 

Sokkel ved nr. 26 er revnet – Rino undersøger sagen.  

Der er træer ved blokken nr. 18-23, der er gået ud. Østjysk Bolig undersøger, om kommunen vil fælde 

træerne.  

 


