
Referat af afdelingsmøde den 23/01/2012.

Tilstede var beboere fra 40 lejemål, bestyrelsen samt repræsentanter fra DAB.

Punkt 1 : Formanden bød velkommen og Rikke Stiigsager blev valgt som ordstyrer.

Helle og John tog referat.

                 Michael H ,Kuno og Dennis var stemmeudvalg.

Rikke kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og at alle indkaldelser var omdelt       
rettidigt.

Punkt 2 : Bestyrelsens beretning var runddelt sammen med indkaldelsen og der var ingen

                 bemærkninger til denne og den blev taget til efterretning.                                                         

Punkt 3 : Rikke fremlagde regnskabet for 2011/2012.   

                 Vi endte med at komme ud med et minus på 70,000 kr og dette blev taget til efterretning

                   

Punkt 4 : Budget for 2012/2013 blev gennemgået

                 Pga af en stigning i vandpriserne, var der lagt op til en stigning på 0,95%. 

                 Efter en grundig gennemgang af regnskaber, blev dette vedtaget.

                 Der var en mindre debat om Yousee´s priser og om hvad vi fik for pengene.

Punkt 5: Indkommende forslag fra beboerne. 

 Der var indkommet 2 forslag om hund samt 1 om bedre legepladser.

Tina J fremførte sit forslag om hundehold og det udviklede sig hurtig til debat.

Forslaget kom til afstemning og 45 stemte nej og 33 ja, hvilket resulterede i at

forslaget blev forkastet.

De 2 forslag om hund var blevet samlet i et punkt, og forslaget om legepladser blev

frafaldet, da bestyrelsen allerede havde afsat penge til renovering/nyt udstyr til disse.



Punkt 6: Valg til bestyrelsen. John og Henrik var på valg og begge genopstillede.

De blev genvalgt uden modkandidater.

Der skulle også vælges 1 ny suppleant og dette blev Dennis

Punkt 7 : Evt

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at hjemmesiden pt var under vedligeholdelse

 og at der igen, var åbent for beboerne den første Torsdag mellem kl 18 – 18,30 i lokalet

på Vesterby Torv, hvis man havde ønsker som bestyrelsen skal se på.

Mødet sluttede ca kl 21,15 i god ro og orden og bestyrelse konstituere sig på den første mødedag 
Onsdag den 06/02/2013.
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