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Møde

Afdelingsmøde

Dato

26. september 2016 kl. 18.00

Sted

Fælleshuset på Rasmus Knudsens vej

Deltagere

Pia Bakkestrøm

Driftschef, UBSBOLIG A/S

PBA

Anni Vagner

Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S

AVA

Michael Frederiksen

Inspektør, UBSBOLIG A/S

MFR

Beboere

5 lejemål var repræsenteret
+ 1 beboer der kom til slut i
mødet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017
4. Indkomne forslag
5. Valg
 Til afdelingsbestyrelsen
 Valg af suppleanter
6. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer)
7. Eventuelt

Anni Vagner bød velkommen til beboermødet.
Ad 1 Valg af dirigent
Michael Frederiksen blev valgt som dirigent
Ad 2 Valg af stemmetællere og referent

Beboer Nicky Mortensen blev valgt som stemmetæller. Anni Vagner meldte sig som referent.
Ad 3 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017
Pia Bakkestrøm fortalte kort om budgettet for 2017, der viser en huslejeforhøjelse på 0,88 % - dette
skyldes udelukkende at der skal henlægges til fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejde. Budgettet
blev godkendt.
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Ad 4 Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag indenfor tidsfristen.
Ad 5 Valg
Pia Bakkestrøm orienterede om hvad afdelingsbestyrelses arbejde omfatter.
Ingen beboere ønskede at opstille til bestyrelsen.
Ad 6 Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer)
Punktet bortfalder da der ikke blev valgt en bestyrelse.
Ad 7 Eventuelt

Der blev spurgt til om der kan blive indkøbt nye borde/bænke sæt. Michael og Pia vil se om
der ikke kan findes penge til det.
Der blev spurgt til klipning af hække for de beboere, der har have til lejemålet. Det er
beboeren selv der skal klippe hækken.
Der blev spurgt til om der kan være ekstratømninger af containeren. Beboerne blev opfordret
til at være aktive og behjælpelige med at fylde containeren ordentligt og når den er fyldt, så
kontakte Varmemester Michael Frederiksen, så han kan rekvirere tømning.
Der er intet nyt i forhold til Fælleshuset, der tilhører Erhvervsskolen, men som kollegiet gerne
vil overtage. Der er stadig forhandlinger i gang. Et evt. køb af huset vil skulle besluttes på et
beboermøde.
I forbindelse med brug af vaskeriet opfordres alle til at vasketiderne overholdes, så man ikke
går ind over andres tider.

