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Referat af afdelingsmøde i afd. 17, Søparken/Højgårdsparken,
d. 18.09.2013.
Til stede : 6 beboere samt forretningsfører Lone H. Pedersen (referent).
Budgetudkast for 2014 blev gennemgået.
Budgettet viser en gennemsnitlig stigning i boligafgiften pr. 1.1.2014 på kr.
3,07 pr. m2 eller i alt kr. 20.514,00 år/afdelingen eller 0,42%.
Svarende til i afrundede tal :
50,6 m2
kr. 14,00 mdl.
62 m2
kr. 17,00 mdl.
85 m2
kr. 21,00 mdl.
98 m2
kr. 22,00 mdl.
Budgettet blev godkendt.
Vedligeholdelsesbudgettet blev fremlagt. Der er balance i det fremlagte.
Der blev ikke afgivet beretning.
Dernæst var der valg til afdelingsbestyrelsen.
Jens Larsen afgår efter tur – modtager genvalg. Jens blev genvalgt.
Tre af de tidligere medlemmer er fraflyttet afdelingen i årets løb, hvorfor
der var nyvalg. Følgende blev valgt :
Karina Pedersen, Søparken 9 (valgt for 2 år)
Kurt Sørensen, Søparken 66 (valgt for 2 år)
Ulla Hald, Søparken 13 (valgt for 1 år).
Bestyrelsen konstituerer sig selv hvad angår formand. Efterfølgende
konstituerede bestyrelsen sig med Jens Larsen som formand.

Derefter var der valg til suppleanter.
Cornelius Vork blev foreslået og valgt.

Indkomne forslag til behandling på mødet:
Der var ikke indkommet forslag fra beboere til behandling.
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I 2012 blev der etableret udlejning til cykler i en ledig carport.
Dette skulle endeligt fastlægges på afdelingsmødet i 2013.
Det blev besluttet at udskyde beslutningen til vi ved, hvad der skal ske
med renovationsskurene, hvor der i dag står spande til ”grønt” affald.
Afdelingsmødet bemyndigede afdelingsbestyrelsen til sammen med
administrationen at træffe beslutning omkring renovationsskurene,
cykelpladser og carporte, når Forsyningen har meldt ud, hvad der skal ske
på genbrugsområdet.

Under eventuelt drøftedes følgende :
Ønske om at administrationen kontakter Varde Kommune med henblik på
at få Kommunen til at udtynde og nedskære beplantningen omkring stien
mellem Søparken og Højgårdsparken ned til søen. Det er ikke muligt at se
cyklister, så det har været tæt på påkørsler.
Håndværkerne glemmer at slukke lyset ved istandsættelse af lejligheder,
så det brænder hele natten måske i flere dage.
Det blev også påtalt sidste år.

Proceduren for fremsættelse af forslag til afdelingsmødet skal her nævnes.
Det er sådan, at én beboer kan fremsætte et forslag – også et forslag med
økonomiske konsekvenser for alle beboere – og selv stemme det igennem, hvis
ikke andre giver møde !!
Det er på afdelingsmødet at beboerne har indflydelse på hvad huslejekronerne
bliver brugt til !!
Vi håber derfor på endnu større deltagelse næste år – tag din nabo med !

Lone H. Pedersen
referent

