
REFERAT FRA AFDELINGSMØDET I AFD. 1— MANDAG DEN 10.09.2012

Afdelingsmødet blev holdt på Sønderborg Vandrerhjem kl. 1930. Der var mødt 17

personer fra afdelingen. Fra administrationen deltog Nina Frederiksen, Jette

Pørksen Kristensen samt Karsten Bjerre Gjerlevsen.

Afdelingsformanden, Kirsten Andersen, bød velkommen og som første punkt på

dagsordenen skulle der vælges en dirigent.

1. Hanne Petz fra organisationsbestyrelsen blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg: Nina Frederiksen og Karsten Bjerre blev valgt

3. Valg af referent: Poul Erik Jørgensen nr. 51 blev valgt

4. Formanden aflagde afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.

Bestyrelsen var ikke helt tilfreds med gartnerarbejdet.

Nina Frederiksen samt ejendomsfunktionær Thorwald Lorentzen blev rost for

deres arbejde og hjælpsomhed i det daglige.

5. Fremlæggelse af årsregnskabet med budget 2012 blev udført af Jette Pørksen

Ingen spørgsmål til dette punkt

6. Karsten Bjerre Gjerlevsen gennemgik afdelingsbestyrelsens forslag for de over

ordnede rammer for iværksættelse af arbejder i afdelingen. Godkendt.

7. Budget for 2013 blev fremlagt af Jette Pørksen Kristensen. Godkendt.

8. Revideret forretningsorden for afdelingsmødet blev godkendt.

9. Indkomne forslag:

Forslag om inddragelse af 2 carporte til ombygning for knallerter. Forslaget

blev efter nogen diskussion frafaldet.

Brug af grill på altanerne ikke tilladt. Der henvises til de 2 grillpladser.



Ændring af ordensregler vedrørende husdyr:

Stor diskussion men ved skriftlig afstemning blev det tilladt at holde enten

en hund (max 40 kg) eller en indekat. Der var 16 stemmer for og 12 nej.

Forslag om strygemaskine udskiftet med en vaskemaskine blev afvist p.g.a.

afdelingens økonomi.

Forslag om inddragelse af kælderrum i nr. 53 blev droppet.

Én af beboerne foreslog, at legepladsen skulle renoveres, men trak senere

forslaget tilbage p.g.a. afdelingens Økonomi. Bestyrelsen foreslog derefter

som alternativ, at beboeren opretter et aktivitetsudvalg, som for små

midler eventuelt kunne få en anderledes legeplads op at stå.

Valg til afdelingsbestyrelsen: Kirsten Andersen nr. 51 blev genvalgt

Karin Jensen nr. 43 blev genvalgt

Som ny suppleant blev: Tommy Ulderup nr. 49 valgt

11. Valg af 3 medlemmer til boligforeningens repræsentantskab og repræ

sentantskabet for Søbo’s Antenneforening: Hele Afd.bestyrelsen blev valgt.

12. Valg af 3 medlemmer til miljøudvalget: Hele afd.bestyrelsen blev valgt.

13. Eventuelt:

Der kunne stilles spørgsmål men intet besluttes.

De store varebiler som tager vore parkeringspladser skulle gerne væk, men

det skulle have været indgivet som et forslag. Karsten Bjerre undersøger

mulighederne.



Der var ikke andre kommentarer under eventuelt.

Efter ca. i Y2 time konstaterede dirigenten, at mødet var slut og overgav hvervet til

afdelingsformanden. Kirsten Andersen takkede for et flot fremmøde og for nogle

gode indlæg.

k Cx--,---”

Dirigent Afdelingsformand


