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Afd. 20 Dam-Bo, Ler-Bo og Damgade 2 A. 
Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016.  

 
Dagsorden: 
Ad. 1 Valg af dirigent. 
Erling Jürgensen fra organisationsbestyrelsen blev valgt. 
 
Ad. 2 Valg af stemmeudvalg. 
Brian Lybæk Petersen og Nina Frederiksen valgt. 
 
Ad. 3 Valg af referent. 
Nina Frederiksen fra administrationen blev valgt. 
 
Ad. 4 Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Aase Niemann aflagde beretning. 
 
Ad. 5 Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab for 2015.  
Nina Frederiksen orienterede om årsregnskabet fra 2015. 
 
Ad. 6 Godkendelse af forslag til iværksættelse af arbejder og aktiviteter I afdelingen. 
Godkendt.  
 
Ad. 7 Indkomne forslag. 

a. Rækværk omkring terrasse på Dam-Bo males. 
Forslaget blev vedtaget, inspektørafdelingen bestiller til udførelse i indeværende år.. 

b. Bekæmpelse af insekter inde og udenfor boligen. 
Forslaget blev ikke godkendt, men ejendomsfunktionæren undersøger om der er eventuelle 
utætheder bag køkkenskabe og emhætte. Nina tager kontakt til sygeplejerne i Udsatte Team. 

c. Indgåelse af driftsaftale med Apoca Perkering Danmark om at kontrollerer afdelingens 
parkeringspladser. 
Forslaget blev ikke vedtaget, inspektørafdelingen indgår aftalen og bestiller gæstekort til 
beboerne. Aase Niemann tilbød at opbevarer disse kort. 

 
Ad. 8 Godkendelse af budget for året 2017. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Afdelingsformand Aase Niemann, Dam-Bo 8 blev genvalgt. 
Camma Pach ønskede ikke genvalg.  
Bestyrelsen består herefter af Aase og Jørgen Niemann og Lydia Carstensen. 
Elly von Barm, Dam-Bo 1 st. lejl. 6 blev genvalgt som suppleant. 
 
Ad. 10 Valg af repræsentanter. 
Aase Niemann, Jørgen Niemann, Lydia Carstensen blev valgt til repræsentantskabet og 
antenneforeningen. 
 
Ad. 11 Eventuelt. 
Information omkring ny ejendomsfunktionær og antal timer  mangler. 
Information omkring kontakt til Falck og Brand & Redning mangler. 
Beholder til brugte batterier ønskes ved affaldscontainer – Inspektørafd. bestiller beholder. 
Brandalarm har været ude af drift siden starten af august hvor alarm blev aktiveret ved en fejl. 
Inspektørafdelingen tager kontakt til Brand & Redning hurtigst muligt. 
 
Den 01.09.2016 
Nina Frederiksen 
 


