
  ORDIÆRT AFDELINGSMØDE
– DAGSORDEN:

Afdeling 5
(østergade 14-16 og Randlevvej 45-54)

Til mødet er 9 beboer
samt Claes og Anne fra domi

1. Valg af dirigent:
            Claes Jensen

1.1 Valg af mødesekretær:
Trine Kruse Rasmussen

1.2 Godkendelse af forretningsorden:
Claes godkender det.

2. Beretning for perioden siden sidste møde:
Der er ikke sket meget i bestyrrelsen. Der har været en del udskiftning i bestyrrelsen, 
kasseren (erik) venter stadig på kreditkort. Bestyrrelsen har købt en parrasol til haven på 
østergade, samt en pengekasse frem for en kuvert. 
Bestyrrelsen har holdt loppemarked for afdeling 5, dog deltog randlevvej ikke, men 
østergade havde en rigtig hyggelig dag, som vi vil gentage næste år. 

2.1 Godkendelse af budget:
Anne fra Domi,fortæller om alle punktere som vi alle har fået tilsendt. 
Husleje falder med 16 kr pr, km2 det er alle for.

2.2 Godkendelse af regnskab for afdelingens rådighedsbeløb:
Der er ikke sket det store, for bestyrrelsen ikke har været der så længe.

3) Indkommen forslag:
Der er kommet forslag om nye vasketider på østergade.
Forslaget lyder:
4 vasketider om dagen. Da der kun er 3 tørrerum er dette ikke muligt, og alle godtager dette.

Andet forslag er fra bestyrelsen. Der er hentet tilbud hjem til rengøring af opgang og trapper.
Både beboer på østergade og randlevvej er enige om at vi ikke er tilfredse med 
rengørningen. Det billigeste tilbud der er kommet hjem vil koster ca 5 kr mere end vi betaler
nu. Alle er enige om at skifte til nyt selvskab. Dette vil formodig ske i starten af 2020.

3.1 Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde:

Det finder vi ikke nødvendigt. Alle er tilfredse



4) Valg til afdelingsbestyrelsen:
Grete Ekkelund (formand) ønsker genvalg. Og blev valgt
Erik Sørensen (kasserè) ønsker genvalg og blev valgt
(Afdeling 5`s bestyrelses-medlemmer ønsker at en beboer fra randlevvej vil være med i 
bestyrelsen, boboer fra mødet sender budskabet videre)

5) Valg af repræsentantskabsmedlemmer:
Erik Sørensen forsætter.

6) Eventuelt:
Kun små snak på kryds og tværs.

(OBS:
Vi har glemt at noter adressen til fælleshuset på indbydelsen, dette er vi i bestyrelsen 
opmærksom på næste gang)

Grete takke af for et godt møde :)
Og vi spiser smørrebrød :)

 


