N:\AFD10\DIVERSE\refmøde 24092013.doc

Referat af afdelingsmøde i afd. 10, Skovbrynet / Østerled /
Solskrænten d. 24.09.2013.
Til stede var 11 beboere og forretningsfører Lone H. Pedersen (referent).
Der blev ikke valgt dirigent.
Først gennemgik Lone H. Pedersen de generelle bemærkninger til
budgetlægning 2014, hvorefter udkast til afdelingens budget for 2014 blev
gennemgået.
Budgettet viser en gennemsnitlig stigning i boligafgiften pr. 1.1.2014 på
henholdsvis kr. 6,54 / 5,27 / 8,35 pr. m2 eller i alt kr. 34.267,00 år/afdeling,
svarende til 0,94%.
Svarende til i afrundede tal :
73 m2
kr. 40,00 mdl.
96 m2
kr. 42,00 mdl.
60 m2
kr. 42,00 mdl.
Budgettet blev godkendt.
Der var ingen beretning, da afdelingsbestyrelsen blev nedlagt i løbet af året
grundet fraflytninger.
Vedligeholdelsesbudgettet blev fremlagt. Den viser et underskud i 2021, hvorfor
henlæggelserne er sat op med kr. 20.000 til kr. 460.000.
Derefter skulle der vælges ny afdelingsbestyrelse.
Valgt blev følgende :
Forkvinde

Ruth Frandsen

(valgt for 2 år)

Medlem

Heino Jensen
Svend Thestrup

(valgt for 2 år)
(valgt for 1 år)

Suppleant

Liza Skov Olander

Indkomne forslag til behandling på mødet:
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Der var forslag om fældning af 2 træer på Solskrænten ved Solskrænten
4F mod P-pladsen. 1 grantræ og 1 fyrretræ.
Forslaget blev godkendt – frugttræerne skal i første omgang blive.
Der var forslag om, at vaskeriet op til Skovbrynet 11 bliver døgnåbent.
Forslaget blev godkendt med den betingelse, at det kun gælder så længe
der ikke er klager over støj fra beboeren i Skovbrynet 11.
Der ønskes tydelig opslag om åbningstiderne i vaskerierne på
indgangsdøren.
Under eventuelt drøftedes følgende :
Afdelingsbestyrelsen har en postkasse opsat ved varmemesterens
kontor, Skovbrynet 10B.
Her kan beboerne komme med kommentarer, forslag m.m.
Nøgle til postkassen udleveres til den nye forkvinde.

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

