Alboa’s afdeling 10

Afdelingsbestyrelsen

Lykkesholms Allé 8260 Viby J.
E-mail: peter.and@oncable.dk – Tele: 2072 1355 - HomePage: www.afd10.dk

Referat fra bestyrelsesmødet d. 12. januar 2017 kl. 10:30 i Fælleshuset
Lykkenholms Alle 4B.
Tilstede var: Peter Andersen, Preben Glud, Kirsten Holst og Niels Sørensen
.
Referent: Niels Sørensen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Meddelser.
AURA fibernet.
Spildevandsplan.
Afdelingens fordeling af udgifter med afd. 13.
Hjertestarter.
Eventuelt.
1. Dagsorden:
Godkendt.
2. Referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Meddelser:
Der bliver indkaldt til informationsmøde torsdag den 19/1 kl.16.00 hvor Niels
Munthe fra Alboa vil orientere om aflæsning af varmemåleren og
varmestyringen.
4. Aura fiber:
Som bekendt har Aura planer om at ligge fiber i vort område, Peter laver en aftale
med dem om at der kommer en fra dem til et møde med bestyrelsen.
5. Spildevandsplan:
Der er lavet et overslag på ca. 3.620 millioner kr. hvilket vil medføre en
huslejeforhøjelse på kr. 70,00 pr. km2 pr. år hvis det skal gennemføres i 2017,
kan det derimod vente til 2020 kan forhøjelsen gennemføres til kr. 34 pr. m2. Det
skyldes at lånet, som finansierer køkkenudskiftningen i 1998 udløber med
udgangen af 2019.hvilket giver en udgiftbesparelse på kr. 70.000 pr. år.
6. Afdelingens fordeling af udgifter med afd. 13:
Peter og Niels havde et godt møde med Preben Dam formand i afd. 13 og
Michael Larsen samt varmemester Maurice Kerwin.
Preben Dam havde fået mandat til en fordeling sats på 10%.
Vi blev enige om at regne på tallene og vi forventer at lande på ca. 10%.
7. Hjertestarter:
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Vi så på 3 forskellige modeller, men endte med at vælge en Zoll AED Plus med et
udendørs skab, vi havde fået et tilbud på kr. 13 674,00 for begge dele.
Peter taler med Michael om det.
8. Eventuelt:
Kirsten efterlyste en støvsuger til fælleshuset, hun havde lige købt en Nielfisk til
sig selv for godt 400,00 kr. Vi blev enige om at hun køber en tilsvarende til afd.
10.

Side 2 af 2

