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Referat afdelingsmØde tirsdag den 27. oktober 2O2O

FremmØdte: 8 husstande samt l ved fuldmagt, ejendomsmester Pia M. Jessen samt

forva ltningskonsulent Hans Henrik Barfoed

Årsberetning ved lna (kontaktperson bestvrelsen:

Kære alle fremmødte beboere, velkommen til vores afdelingsmøde.

!ft. til sidste årsberetning (som er 8 mdr. siden) er det nok coronaen der har fyldt

mest. Der er dog sket lidt:
1. Vi har fået ny forvaltningskonsulent Hans Henrik Barfoed (Velkommen til)

2. Vores husorden er blevet opdateret
3. Der er sat et flot, nyt hegn op på containergården indtil villaen

4. Bænke er blevet olieret, de grønne er ikke blevet malet, blot et enkelt

bordben. Vi skal være flere om at male de grønne

5. Lågen har fået ny og effektiv arm, så nu lukker den i automatisk, som den skal

6. Vores store container er blevet opdelt i to rum og vi har fået lidt flere af de

mindre containere, hvilket I har modtaget info i form af et hæfte

7. Der er hængt skaktinformation op over alle skakte i opgangene (mange

smider alt i dem - håber det vil hjælpe på nogen)

8. De sidste par måneder er der i perioder blevet udført mere arbejde på de

grønne områder
9. Vi har haft en del fra- og tilflytninger (flere ved bytning)

Spændende hvad der vil være at fortælle til vores møde feb./marts 2027

Dagsorden:
l.Valg af dirigent, referant og stemmeudvalg:
Dirigent: Hons Henrik Borfoed(HHB), referant; lno (et beslutningsreferat), ingen

stemmeudvolg
2.Godkendelse af afdelingens regnskab for perioden 1. iuli 2019 til 30. iuni 2020:

Regnskabet blev enstemmigt vedtoget med forbehold ift. stor difference på overskud

mellem omdelte (ureviderede) regnskab s. 3, overskud kr. 262.173 og det senere

omdelte beboervenlige regnskob, der viser et overskud på kr. 30.851.

AfdetingsmØdet besluttede ot forkloringen på denne difference skol fremgå of
mØdereferatet.
Hons Henrik Borfoed har efterføtgende undersØgt sogen, og forkloringen på

forskellen i de to nævnte regnskabsresultater er følgende: Opkrævningen af de



udomortiserede ydelser (ydelser der betales til Londsbyggefonden og orgonisationen
når et oprindeligt byggelån er udbetolt)vor ikke beregnet med den korrekte ydelse
Et lån som udløb ved udgongen af 20L9, var blevet refinønsieret pr. L/4 20L9
hvormed den somlede ydelse blev væsenttigt mindre pgo. morkant fotd i renten.
Dette hor betydet ot opkrævningen fro Landsbyggefonden vor blevet foretaget på et
forkert grundlog og derfor vor væsentligt mindre end forventet. Fejlen ville være
opdaget senest næste år, men revisor gjorde opmærksom på det ollerede nu, og
derfor er beløbet (262.1L3-30.851 = 237.262 kr.) afsat i regnskabet, do afdetingen
ellers næste år ville være blevet apkrævet herfor. Alt i att; det er forkloringen på at
det endelige overskud bliver meget lavere end først udmeldt.
3.Behandling af indkomne forslag:
Forslag A: at garagelejen sættes op fra kr. 150 til kr. 200 pr. måned (ikke sat op
siden 2OL2l. Forslagsstil ler: Afdel ingsbestyrelsen
Forslaget blev vedtaget (det fremodrettede indskud på 3 mdr. sættet tilsvarende op)
Forslag B: om et råderetskatalog for afdelingen. Forslagsstiller:
Afdelingsbestyrelsen
Forslaget blev enstem migt vedtaget
Forslag C: om en trivselsundersøgelse. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelen
Fors la g et b I ev vedta get
Forslag D: om oprettelse af en gruppe tit et legepladsudvalg. Forslagsstiller:
Afdelingsbestyrelsen
Forsloget blev trukket tilbage, do der ikke vor nogen repræsentanter for målgruppen.
vil blive fremsat igen til vores afdelingsmøde tilfebruar/morts 202L
Forslag E: om oprettelse af en gruppe til vores grønne områder. Forslagsstitter
Afdelingsbestyrelsen og Lena
Forsloget blev vedtqget, indtil videre er Lena og lno i gruppen, men der vil snqrest
blive informeret om, hvordan man kan blive en det of gruppen
Forslag F: om et nyt rengøringsselskab. Forslagsstitler: Afdelingsbestyrelsen
Det blev enstemmigt vedtoget, at hvis vores nuværende rengøringsselskab ikke
retter kroftigt op, vil vi skifte renggringsselskab.
Fors lag G : om faste juletræer. Forsragssti iler: Afde lingsbestyrelsen
Forslaget blev trukket tilbage og tages op i gruppen for vores grØnne områder
4. Eventuelt
d. Afdelingsbestyrelsen vil prØve ot ofhotde nogle of afdetingsbestyrelsesmøderne
som åbne, dvs., at du som beboer kon komme ned og få en snok med os i starten of
afd.mødet (ca. 20 åbent). Ejendomsmesteren vit ikke deltoge. Afd.bestyrelsen vil
melde mere ud, når vi har haft ofd.best.møde
b. Orientering: Ved rotter skal i med det samme give besked til ejendomskontoret
eller direkte til kommunen



c. Festlokalet må på nuværende tidspunkt ikke udlejes
d. Genbrugsguldet holder på nuværende tidspunkt åbent efter aftale, da ingen lige
nu komme forbi i vores faste åbningstid. Tag fat i lna eller læg en seddel i hendes
postkasse 2b,2 tv., så laves der en aftale.
e. Vi er nogle "piger" der synes det ville være så hyggeligt, hvis vi piger i gården
mØdes engang imellem over et glas vin eller andet. Dette kan foregå i vores
Fælleslokale, privat eller i gården. Der vil blive meldt mere ud. OBS: Grundet corona
kan vi på nuværende tidspunkt ikke bruge Fælleslokalet

Tak for deltagelse til afdelingsmødet @


