Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. april 2016

Tilstede:

Kjeld Poulsen (KP), Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB),
driftsleder Karsten (KS), og Lise Buhelt (LB)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 22. marts 2016
2. Orientering fra driftsleder.
3. Udestående sager
4. Drifts- og energibudgetter
5. Til behandling
 Legepladsudvalg
 Lys Rundholmen ulige numre
 Sommerfest. Telt
6. Afdelingsmødet 25. april
 Beretning stikord
 Eventuelle forslag
 Diverse Power Point
 Hvem gør hvad
7. Driftsbudget 2016 - 2017
8. Meddelelser fra formanden
9. Meddelelser fra bestyrelsen
10. Eventuelt

Ad.1.

Referat fra 22. marts 2016 blev godkendt uden kommentarer.

Ad.2.

Intet til dette punkt.

Ad.3.

Udestående sager

Ad.4.

Konto 107 – Vandafgift. Efter 8 måneder af regnskabsåret er brugt 96 53 % af
budgettet. Der er 16.000 kr. tilbage på kontoen.
Konto 114 – Ligger fint.
Konto 115 – Ligger fint.
Konto 116 – Ligger fint.
Der er ikke modtaget energiregnskab endnu.

Ad. 5

Legeplads
Der har været møde med 2 legepladsfirmaer. På det grønne areal ved RH 4-6 ønskes
bla. bordtennisbord og bokse-pude. På græsplanen ved HS 2-4 ønskes
småbørnslegeplads (0-5 år).
Mellem RH 3-5 ønskes et legemiljø til børn 6+. Her vil komme gummibelægning.
Der afventes tilbud fra begge firmaer.
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Overslagspris 3.000.000 - 4.000.000 – søgning af finansieringsmodel over 10 år. Evt.
Samfinansieres med bla. stigestrenge, faldstammer, vandmålere og murværk.
Lys RH ulige numre
80.000 kr. (2015 pris) vil det koste for 14 små pullerter (lampetter) til opstilling langs
RH 5-65. Dette foreslås på afdelingsmødet som indlagt i handleplanen.
Sommerfest
Det vil i år ikke blive sommerfest. Pengene spares og bruges på afdelingens 75-års
jubilæum.
Der indkøbes nyt telt – 6x8 meter (inkl. bundramme) til ca. 7.000 kr.

Ad. 6.

Der er indkommet et forslag fra afdelingsbestyrelsen og legepladsudvalget om
etablering af nye legepladser.
Punkterne til beretningen blev gennemgået:
Bygninger – Stigestrenge, faldstammer, vandmålere, murværk. Det vil blive undersøgt
om der kan laves en fælles byggesag på arbejderne så fælles lån kan optages.
Legepladsen skal med ind under her.
Per Rydsø medbringer højtaler og projekter.
Lise og Kjeld medbringer pc.
John B. Sørensen indstilles til dirigent
Lise bliver indstillet til referent.
Kathe og Karsten sidder i døren og uddeler stemmesedler og afkrydser på beboerlister.

.

Vi mødes på den Gyldne Okse kl. 16:30.

Ad. 7.

Der er kommet et brev fra en beboer vedr. tanker, ideer og klager. KP sender
besvarelse.
Vi har modtaget en invitation til reception, mandag 18. april 14-18. Fællestillidsmand
Mogens Hansen, har 40 års jubilæum i Grøndalslund. Vi sender 3 fl. Vin.

Ad. 8.

Intet til dette punkt.

Ad. 9.

Gert Fleron Beck får besked på at hjemmesiden SAB-Jydeholmen skal nedlægges.
Der skal ikke længere betales til en hjemmeside som vi ikke bruger og opdaterer.

Ad. 10.

Intet til dette punkt.

Referent Lise Buhelt
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