Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 4. juni 2013
kl. 15.30 i fælleslokalet ved vaskehuset.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af referatet fra havevandringen
Budgetkontrol 1. kvt.
Jubilæums fest 26/5
Øvrige meddelelser
Eventuelt.

Ad. 1
Dagsorden blev godkendt.
Ad. 2
Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. april blev godkendt.
Ad. 3
Referatet fra havevandringen den 17. maj blev godkendt.
Ad. 4
Den fremsendte budgetkontrol for første kvartal blev gennemgået. Bestyrelsen havde ingen
bemærkninger til det fremsendte.
Under punktet oplyste Peter, at der i forbindelse med budget 2014 fra administrationen vil blive
stillet forslag om, at afdelingerne får overført et beløb til en konto, som afdelingen selv
administrerer. Baggrunden for forslaget er, at administrationen derved slipper for bogføring af
”små” bilag. Der var enighed om, at det var en god ide.
Den foreløbige dato for budgetmøde er fastlagt til 6. august.
Ad. 5
Afdelingens jubilæumsfest forløb efter bestyrelsens opfattelse godt. Kun 5 af afdelingens 25
hustande deltog ikke. Endvidere var der gæster fra andre afdelinger og OB.

Jubilæumsfesten kostede afdelingen ca. 11.500 kr. Afdelingen modtog i anledning af jubilæet en
gave på 3.000 kr. fra ALBOA.
Ad. 6
Fugerne på muren på vaskehuset er meget afskallet og bør repareres. Peter oplyste, at han fra
Varmemesteren havde fået oplyst, at mureren havde foreslået at muren vanskures/pudses da det
ville holde bedre end en opfugning. Peter kontakter inspektør og varmester for at få sat gang i
arbejdet.
Ligeledes var der et ønske i bestyrelsen om, at arbejdet med opsætning af ny støttemur langs
Lykkesholms Alle 2 til 4a bliver udført i år. Peter blev pålagt at undersøge om afdelingens økonomi
kan klare udskiftningen i år.
Peter havde via Inspektøren modtaget materiale vedrørende baldakiner til hoveddørene. Materialet
blev omdelt til bestyrelsen. Bestyrelsen afventer et oplæg med økonomi fra Inspektør Michael
Larsen.
Der er endnu ikke sket en henvendelse til Affald Varme vedrørende arealet langs Bjørnholms Alle
1. Peter rykker Michael.
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