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Referat af afdelingsmøde i afd. 05, Ringkøbingvej d. 25.09.2013.
(Sammen med afd. 04, Ortenvej/Vestre Landevej)
Til stede var : afd. 04 – 2 beboere og afd. 05 – 5 beboere samt forretningsfører
Lone H. Pedersen (referent).
Der blev ikke valgt dirigent.
Lone H. Pedersen forelagde først de generelle bemærkninger til budgetlægning
2014 og dernæst afdelingernes budget for 2014. Budgettet var godkendt af
afdelingsbestyrelserne d. 02.09.2013.
Budgetterne blev godkendt.
Budgettet viser en gennemsnitlig stigning i boligafgiften pr. 1.1.2014 på kr.
8,93 pr. m2 eller i alt kr. 18.853,00 år/afdeling, svarende til 1,46%.
Svarende til i afrundede tal :
46 m2
kr. 43,00 mdl.
52 m2
kr. 45,00 mdl.
80 m2
kr. 56,00 mdl.
82 m2
kr. 57,00 mdl.
92 m2
kr. 61,00 mdl.
Under aflæggelse af beretning nævnte formanden årets aktiviteter i afdelingen.
Bl.a. afvaskning af klimaskærme.
Dernæst gik man over til valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer.
Søren Christiansen og Birgit Olsgaard afgår efter tur og
genopstiller begge.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.
Der var valg til suppleant.
Foreslået og valgt blev Birthe Kristensen.
Tidligere suppleant Carsten Schultz Nielsen forespørges om han
ønsker at fortsætte som suppleant, så afdelingen har 2 suppleanter.
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Indkomne forslag til behandling på mødet:
Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

Under eventuelt drøftedes følgende :
Der var ønske om, at cykelstativet i cykelkælderen, Ringkøbingvej 16, kan
flyttes hen under vinduet ? Eller, evt. fjernes helt, så cyklerne skal bruge
støttefoden.
Døren til rummet strammer meget – skal ”bankes” i.
Der var ønske om, at blomsterkummen ved gavlen, Ringkøbingvej 16,
flyttes lidt. Det er svært at komme til med cykler, når der holder biler.
Dørpumpen i yderdør, Ringkøbingvej 14, fungerer ikke optimalt.
Der er generelt et problem med yderdørene, især om sommeren. De
udvider sig så meget, at de ikke lukker helt i og dermed ikke er låste.

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

