Referat af ordinært afdelingsmøde i Hvidovrebo's afd I

.

Mandag den 14 September 2015 k1.18.00 afdelingsmøde

Tils,tederer:Sbeboer
Ulla0hristophersen
Betty Andersen
Finn Sternberg

Afdelingsformand
Afdelings medlem
Afdelingsmedlem

ilorten Ovman

tlriftschef

Fin llløller

Varmemester
Varmemester

Lisbeth Andersen

.Ðagsoden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af æfelent.og sternrnetæller
3. Fremlæggelse af afdelingsbesþrelsens beretning
4. FremlæSgelse af drifrsbudgetfor 2OtG til gpdkendelse
samt antennebudget til efrerretning og regnskab 2014t¡l
efterretning.
5. Behandlirrg af indkornne forslag
6.1 Valg af afdelingsbest¡trelsesformand for 2 år
9å ìralg Ulla €hristophersen
6.2 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
På valg Betty Andersen
6.3 Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen
På Valg freddie Nielsen
7 Eventuelt.

Pun*t 1 : Valg af dirigent
Finn Møller blev valgt
Punkt 2 :Valg af rcfercntUllaChristophen¡en . Der blev
ikke valgt nogle stemmetæller da vi ikke var så mange.
PunktS : Ulla Christophersen forelagde
afdelingsbestyrelsens beretning og oplyste om kommende
arbejde i afdelingen.
Fået lavet Låsen ¡ I A
Fældet, stort træ på bagsiden da det var ved at vælt€.
Ellers har vi ventet på atfå nogle tal på bordet om vones

vÍnduer + de blå altankasser.
Beboer aktiviteter
Vores julebanko + kartoffelsmagning og grill.
Punkt 4
Fremlæggelse af driftsbudgetfor 2016 til godkendelse og
efterretning og regnskabz014. Af Morten Oveman
Mickael Hansen protesterede mod at vi skulle bruge penge
til ny hæk + belægning af tørregård + belægning til p.plads
Så det kom til afstemning med beboerne som så valgte at
vi bare skar hækken helt ned og ventede rned resten til vi
ved hvad det kommer til at koste med nye vinduer.
Men ellers blev resten af driftsbudget godkendt.

Punkt 5
lndkomne forslag
1. Behandling til udskiftning af vinduer og terrassedøre
Forslaget blev godkend af beboerne så Morten Ovman går
vider med det .

2. Forslag til indførelse af sundhedstjek det blev også
godkendt af beboerne.
6.1 Valg af afdelingsbestyrelsesformand for 2 år
Ulla Christophersen 1C blev valgt üor 2 är
6.2 Valg medlern til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Betty Andersen I B blev valgt lor 2 àr
6.3 \lalg af suppleanttil afdelingsbestyrelsen for 1 år
Mikael Hansen for 1 år

6. Eventuelt
lntet.
Mødet slt*ttede kl 19.05
Referent: Ulla Christophersen.

