Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. februar 2018

Tilstede:

Alice Brødbæk (AB), Lars Sørensen (LS) og driftsleder Karsten Tittemann Houdam
(KH), Kim Birkvald (KB).

Afbud:

Rune Bjørklund (RB), Lise Buhelt. (LB), Brian Oldenborg (BO), John Kjeldsen (JK).

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2018.
2. Orientering fra driftsleder.
3. Udestående sager:
Legeplads.
4. Evaluering af Fastelavn.
5. Drift og energibudgetter.
6. Meddelelser fra formanden
7. Meddelelser fra bestyrelsen
8. Eventuelt

Ad.1.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2018 blev godkendt uden kommentarer.

Ad.2.

Karsten oplyser at projekt kælderrum er en del forsinket, beboerne kan ikke følge med
og få tømt deres kælderrum.
Der er kommet et væggelus i JH. 26.

Ad.3.

Intet nyt fra HAGS, Alice kontakter KAB for at hører hvad vi kan gøre.

Ad.4.

Vi laver billetter til børnene som bliver udleveret når de slår katten af tønde,
så alle børn får det de skal have.
Vi har lavet en indkøbsliste som vi kan bruge næste år.

Ad.5.

Konto 114 – Det ser fint ud.
Konto 115 – Det ser fint ud.
Konto 116 – Det ser fint ud men kontoen tekniske installationer vand er steget meget,
på grund af dårlige installationer i højhusene.
Ved næste budgetlægning skal der sættes flere penge af til skadedyr og mindre til fraflytninger.
December 2017.
Vand: Underskud på 8.979,- svarende til 1.8%.
Varme: Underskud på kr. 4.243,- svarende til 0,4%, afsluttet årsforbrug.
El: Der overskud på kr.19.962,- , svarende til 16,9%
Gas: Der er et underskud kr. 800,- svarende til 10 %.
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Ad.6.

Lars Sørensen er kommet ind i bestyrelsen i stedet for Rune Bjørklund.
Der er beboerrepræsentantskabsmøde for kundecenter A den 13 marts kl. 17.00,
Lise Buhelt og Lars Sørensen deltager.
Der er blevet stjålet 2 kælderlamper i kælderen mellem RH. 2 og 4, ledningen er
klippet og de er skruet ned af væggen.
Vi gennemgik oplægget om renoveringsarbejder på faldstammer m.m. så vi er
forberedt til mødet med rådgiver og KAB.
Vi har foreslået 3 mødedatoer og afventer tilbagemelding fra dem.

Ad.7.

Vi har fået en beboerhenvendelse angående utilfredshed med hundelorte på græsset
ved bordtennisbordet.
Vi mener ikke det er vores beboers hunde men fremmede.
Vi sætter skilt op om hund i snor og at man skal samle op efter sig.

Ad. 8.

Intet.

Referent Alice Brødbæk
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