






















Afdelingsmøde mandag den 30 august 2016 for afdeling 17 

Fremmødte:  

23 husstande (27 beboere).  

Til stede fra Østjysk bolig.  

Lars Bertelsen, teknisk inspektør.  

Fra bestyrelsen: 

Theis Palm, formand og 2-årig medlem.  

Siw Søby Rasmussen, 2-årigt medlem.  

Jennifer Svedberg, 1 årig medlem 

Line Søderberg, 1 årig medlem -  

 

Dagsorden 

1. Velkomst af bestyrelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsen beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af afdelingens driftbudget for det kommende år. 

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

b, Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8. Eventuelt.  

Referat 

1. Theis byder velkommen.  

2. Siw opstiller og vælges som dirigent.  

3. Stemmeudvalg: 

Line Søderberg 

Julie Kærbye 



4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning: 

Varmemesterens modem skal trækkes over til fællesrummet. Der arbejdes på det nu. 

Udestue: bliver måske ikke til noget, da tagets gulv er fejlvurderet. Arbejdes stadig på. 

Skilteophæng: arbejdes på sagen, pga. dødsfald, blev skiltene forsinket 

Ny udlejer af fællesrum: Frederik 

Stofa aftale: fungere som det skal, stofa er mere informeret om vores aftale. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

6. Budgettet for de kommende år 

Lejen stiger med 1,6%, som følger normal lejestignig på markedet. 

Faste udgifter: stigningerne følger markedet normalt. 

109 renovation: faldet med 23.000, vi har mindre skrald til afhentning. 

Forsikringer: sparret penge, fordi østjydsk bolig har fået forhandlet et bedre tilbud. 

Konklusion: sparret 37.500 kr. 

Variabel udgift: mindre stigning, fordi der er forskellige prisstigninger som begrundes af løninger 

f.eks. 

105 alm. Vedligeholdelse: stigning større. Det er hvis elevator eller strøm ikke virker. 

Konklusion variabel udgift: stiger med 70.000 kr. 

120 planlagt: betales flere penge, for at vedligeholde bygningen. 

123 tab af fraflytninger: skruet op for beløbet, fordi fraflytterne skal inddækkes af os som er beboer. 

200 indtægter: renteindtægter sparret.  

203: indtægt på 45.000 kr. fra mødrekollegiet, fordi vi deler fællesfaciliteter. 

210: Konklusion indtægt: stiger 64.000 kr. 

Stemmer for budgetet: 



for: 27 

imod: 0 

Budgetet blev stemt for.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsesmedlem:. Julie Kærbye Sørensen 2 årig  

Bestyrelsesmedlem: Morten Jørgensen 2 årig 

Ingen suppleanter. 

  

8. Eventuelt: 

 A, Nabofest hjælpere:    

1, Christoffer Boisen, oprydning. 

2, Malene Hundebøl, oprydning. 

3, Mette Meincke, lidt af det hele. 

4, Mohamed El-Chatle, lidt af hvert. 

5, Louise Dalsgaard Lynge, lidt af hvert. 

B, Glas foran cykelskuret. Kontakt gerne selv varmemesteren, hvis man ser noget underligt eller 

lign. 

C, Cykler i gården: måske udvidelse, men nedstemt sidste år, derfor ingen udvikling. Folk synes 

stadig det er et stort pladsmangel problem med cykelrummene. Måske genoptages projektet. 

Cykeloprydning bliver sat igang af østjydsk bolig. Man får sedler som skal på cykler, der er i brug.  

D, Rengøringsproblemer: 

2 sal ikke ligeså renligt som 1 sal: Østjydsk bolig tager en kontrolrengøring af hele bygningen. 

Vindue pudsning kommer 2 gange om året. 

Thomas skal kontaktes, hvis der er andre ting. 

E, Regnskab af a/conto er på trapperne, kommer i løbet af september eller oktober 

F, Varmemåler i skabbet kan kontrolleres, da den tager meget strøm. Ellers kig på hjemmesiden. 


