Boligforeningen

Afdeling 28 -30

Referat fra ordinært afdelingsmøde AAB afdeling 28-30
Torsdag den 13. september 2018 kl 19.00, Hareskovvej 25, 2700 Brønshøj
Referent: Hanne Christensen.
I alt var 21 husstande fremmødt (42 mulige stemmer i alt)
1. Valg af dirigent
Lasse Ryberg, (repræsentant fra AAB) blev valgt.
Lasse takkede for valget, samt konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet.
2. Valg af stemmeudvalg
Ejendomsfunktionærerne Kim og Ken blev valgt som stemmetællere.
3.

Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste ordinære
afdelingsmøde
Formand Jan Kronby læste beretningen op.
Der kom ingen kommentarer til beretningen, og den betragtes dermed som
godkendt.

4.

Regnskab til orientering
Jacob Nielsen gennemgik regnskabet. Som viste et overskud, der dermed giver en
huslejenedsættelse.
Regnskabet er kun til orientering.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
Der blev spurgt til hvorfor man ikke bare "gemmer" overskuddet. Forklaringen er at
pengene skal øremærkes til en specifik konto, men at de selvfølgelig kommer til bage
til den daglige drift.
Budgettet blev vedtaget
6. Behandling af indkomne forslag
a. Rettelser til afdelingens husorden (forslagsstiller : bestyrelsen)
Dirigenten valgte at gennemgå ændringsforslaget til husordenen punkt for punkt.
Inden afstemning som indebar ændringsforslag til bestyrelsens forslag.
Der var kun ændringer til 2 af punkterne:
Punkt 9. Husdyr: Her havde bestyrelsen ønsket at der skulle være krav
(fremadrettet) om at katte skulle holdes som indekatte. Dette var ikke ønsket
blandt de fremmødte husstande, og bestyrelsen fjernede denne del af forslaget.
Punkt 12. Leg og boldspil : Her har bestyrelsen foreslået at boldspil kun må
foregå på plænen ved Parkstykket.

Her er blevet tilføjet : Plænen i Gård 30
Herefter blev det reviderede ændringsforslag sendt til afstemning.
Forslaget blev herefter vedtager
b. Nye sponsoreret legepladser (forslagsstiller: bestyrelsen)
Jacob Nielsen præsenterede forslaget, med den dertilhørende forventede
økonomi.
Forslaget skabte stor debat, omkring hvilke typer og hvilke størrelser reklamer
det ville medføre. Dette kan bestyrelsen ikke svare på endnu.
Forslaget går ud på at få mandat til at arbejde videre med tanken, og ikke at
etablere legepladser.
Efter forklaring på at kommende nye legepladser selvfølgelig vil blive fremlagt
konkret på afdelingsmøde, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre.
Dog ønskes det også at vi arbejder med et selv-finansieret forslag.
7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
•

Afdelingskasserer : Jacob Nielsen (genopstiller)
Blev genvalgt uden modkandidater

•

Bestyrelsesmedlem : Hanne Christensen (genopstiller)

•

Bestyrelsesmedlem : Jannis Tsatsaris (genopstiller)

•

Suppleanter til bestyrelsen (2 personer) (Ida Schleisner genopstiller)
Udover de nuværende bestyrelsesmedlemmer som genopstillede, ønskede Kim
Christensen også at stille op til bestyrelsen.
Menige bestyrelsesmedlemmer blev valgt ved notering af 2 navne på
stemmesedlerne.
Bestyrelsesmedlemmer blev:
Kim (36 stemmer)
Hanne (36 stemmer)
4 blanke stemmer
2 ugyldige stemmer
Suppleant blev:
Ida Schleisner

8. Eventuelt.
Formand Jan Kronby takkede for fremmøde samt god ro og orden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

