Referat

Mandag

fra Ordinært

den 13-5-2019

Der var mldt
Fra drift

Afdelingsmlde

Andelsboligforening

kl. 16.30

50 beboere

fra 41 lejemål.

og administration

Jgirgensen

i afd. 1. Tyrstrup

deltog,

Hans appel,

Nadja Strojek,

Torben

Leen, Kurt Geerthsen,

Bjarne

Maj

og Erik Pallesen

1, Valg af dirigent
Hans Appel
Dirigenten

blev valgt.
konstaterede

rHdets

Der var ikke kommentarer
2, Beretning

1ovlighed

og gennemgik

dagsordenen.

hertil.

for 2018

Beretning blev op1æst af Erik Pallesen
Beretning

blev godkendt.

Fra Kolding Kommune deltog Carsten Hjort Petersen, som redegjorde for affaldsordningen,
som vi nu har været medisiden efteråret.
oer var nogie spørgsmål fra salen, men især var mange interesseretiat høre omkring en evt.
papcontainer.

Dette kunne CHPdog ikke sige så meget om, idet deres fors@gsordning, som har kgirtiet halv
års tidisommerhusområderne, endnu ikke var afsluttet. Derfor var der ikke truffet nogen
beslutning om hvad derskalske ifremtiden.

3. Godkendelse

af afdelingens

driftsbudget

for 2020, samt

forelæggelse

af regnskabet

for 2018.

Nadja fra Dalbo, gennemgik regnskabet og budgettet.
Der blev spurgt ind til udgifterne til Beboerhuset og aItaneriGarvergården.
Desuden blev der fra flere sider udtrykt undren over at huslejen igen kunne holdesiro, trods
udefm kommende stigninger. Formand Frede NØhr redegjorde for Hovedbestyreisens
beS{utning Om Ot huSlejen ikke Skulle Stige, med den begrundelSe at der fOr det kOmmende år
allerede var varsØetstigninger i flere af boligområderne, pga. renoveringsarbejder.
Driftsbudgettet blev godkendt.

4. Indkomne

forslag:

a) Beboer foreslår at deribojigerne på Kongensgadeinstajleres induktionskomfur ved
udskiftninger.
Forslaget blev uddelegeret ti1 afde1ingsbestyrelsen.
b) Beboergruppe fra TBmmervænget har forskeilige forslag og kommentarer.
Træer

og belysning blev uddeleret til afdelingsbestyrelsen

Sp@rgsmåletomkring hovedd@re,belysning og stakitter blev besvaret på
mgidet.

Et sp@rgsmålfra en beboer omkring evt. opfgirelse af carporte blev debatteret og det blev
besluttet at uddelegere beslumingen til afdelingsbestyrelse og beboerneiTømmervænget.
c) BeboeriSkovparken ønsker buskefiernet og græs såetistedet for.
Dette
færdig,

blev debatteret

fBr dersker

og man besluttede
ændringeride

at vente indtil

renoveringen

er

grønne områder.

d) Forslag om uddelegering af kompetence vedr. tagudsJaftning til beboerneiområderne:
Sjgjlund, Taps og Stepping (GI. afd. 6).
Der blev besluttet at uddelegere beslutningerne til afdelingsbestyrelsen og
beboerneiområdet.
5. Valg af medlern

til

afdelingsbestyreIsen

for

2 år:

Hans Rohr, Skovparken blev foreslået og valgt for 2 år.

6. Valg af suppleanter:

Kurt Christir:insen, Mu1dtofte blev fores1ået og valgt for I år.

6. Eventuelt

Etspg)rgsmål fra beboeriGildesager, omkring hvordan det går med facade reklamationen.
Torben Leen (Dalbo), svarede at sagen ligger hos Byggeskadefonden og vi afventer et svar.

Mødet

sluttede

kl. 18.20.

Referent:

,Dirigent:

Erik Pallesen

Hans

ipel

'2,l

