Afdeling 17 – Søparken-Højgårdsparken

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
mandag den 12. juni 2017 kl. 18.45

Fremmødte: Ulla, Tommy og Karina
Afbud fra: Heidi (ferie)
1. Fællesvaskeriets fortsatte drift – økonomi – pkt. fra regnskabsmødet den 8/5 2017
Udfra det faktum, at fællesvaskeriet har kørt med et underskud i flere år på ca. kr. 10.000,- Drøftede afdelingsbestyrelsen, hvordan vi får dette løst, så afd. ikke skal finansiere dette
fremover. Der er enighed i afd. best. om, at hæve priserne på vask og tørring – disse er ikke
hævet i de sidste mange år (KP undersøger med administrationen, hvornår der sidst har
været en stigning), hvorimod udgifterne til vand og el er steget i samme periode.
Tommy havde forud for mødet undersøgt priserne i fællesvaskeriet – disse udgør kr. 13,for en vask og kr. 12,- for en tørretumbling. Karina havde forud for mødet undersøgt priser
ved Robe Rens og Vask, Varde – der koster det kr. 50,- pr. vask/95,- for 10 kg. samt kr. 1,/minut for tørretumbling.
Der er enighed i afd.best. om, at forslaget til prisstigninger (forslag: vask kr. 20,- og tørring
kr. 25,-), skal med som punkt til afdelingsmødet i september.
2. Drøftelse/planlægning af grillarrangement.
Der er fortsat enighed om, at der skal forsøges med et socialt arrangement i afd. Vi
arbejder videre med et grillarrangement til frokost+kaffe – en af følgende datoer: 27/8,
2/9, 3/9, 9/9 eller 10/9. Arrangementet bliver med tilmelding torsdagen inden, af hensyn
til indkøb m.m.
Det blev aftalt, at KP laver et udkast til en invitation samt en tjekliste med de forskellige
ting, der skal være styr på m.m.
3. Fastsættelse af dato for næste afd.bestyrelsesmøde.
Næste møde blev aftalt til mandag den 7/8-17 kl. 18.45.
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4. Evt.
Tommy kommer med et forslag om, at afdelingen søger Trygfonden om en hjertestarter.
Det aftales, at Tommy undersøger mulighederne ved Trygfonden samt driftsudgifterne til
vedligehold m.m.
Ulla minder om, at vi husker at få punktet vedr. nedlæggelse af afd. best. postkasse ved
fællesvaskeriet med på dagsordenen til afdelingsmødet i september – inkl. vedtagelse af
ændringer i husordenen herom. KP giver Lone besked herom samtidig med punktet om
prisstigninger i fællesvaskeriet.
Referent/Karina Pedersen/260617

