Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 20. september 2017

Tilstede:

Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB), Brian Oldenborg
(BO), Rund Bjørklund (RB) Lars Sørensen (LS) og driftsleder Karsten Tittemann
Houdam (KH)

Afbud:

Lise Buhelt. (LB)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. august 2017
2. Orientering fra driftsleder.
3. Udestående sager:
Legeplads
4. Drift og energibudgetter.
5. Opfølgning fra markvandring.
6. Meddelelser fra formanden
7. Meddelelser fra bestyrelsen
8. Eventuelt

Ad.1.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august 2017 blev godkendt uden kommentarer.

Ad.2.

Karsten oplyser at JY. 24-26 gerne vil holde gården bag RH. 2 og 4. Vi vedtager
at det er i orden, vi prøver en 3 mdr. periode og ser hvordan det går.
JY. 24, vil have, kælderrummene skal være helt lukket og ikke net, i.flg. forslag 3 til
afdelingsmødet (som blev vedtaget ) skal rummene være helt lukket. Vi laver
rummene lukket, Karsten har fået det bekræftet af leverandøren.
Vi rykker Gert Fleron for at lukke den gamle hjemmeside.
Vi bekræfter overfor Karsten at vores hække kun skal klippes en gang om året og at
beboerne selv gør det.

Ad.3.

Regningen for legepladsen er stadig ikke betalt da vi ikke har hørt noget fra HAGS,
vedrørende de mangler vi har klaget over. Vores ”romerringe” er heller ikke kommet
endnu.

Ad.4.

Konto 114 – Det ser fint ud.
Konto 115 – Det ser fint ud.
Konto 116 – Det ser fint ud.
August 2017
Vand (1/8 – 31/7): Underskud på 8.200, svarende til 1.7%.
Varme (1/1 – 31/12): Underskud på kr. 3.275 svarende til 0,3%.
El: 1/8 – 31/7: Der overskud på 5.071 kr. svarende til 4,3%
Gas: 1/8 – 31/7: Der er et underskud kr. 845,- svarende til 10,6 %.
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Ad.5.

Vi afventer huset’s ( KAB ) rapport om hvad de arbejder ( faldstammer, stigestrenge,
murbindere og sætterevner) vi skal have lavet, vil koste og hvordan vi kan få det
finansieret.

Ad.6.

Flyttemeddelelser
JY.28.3.mf - genudlejet pr. 15/9 2017.09.20
RH. 4.1.mf – fraflyttet pr. 05/09 2017 og genudlejet pr. 15/10 2017.
Alice har forhørt sig i KAB om vores råderets katalog er overens med
lovgivningen, og det gør det.

Ad.7.

Brian kigger på billederne fra jubilæet med henblik på at lavet et album.
Rune klager over reetableringen af jorden efter lyset, langs RH. Ulige numre.
Vi skal sætte penge af til at reetablere belægningen.
Brian oplyser om at vi har en sky til alle vores referater og en opslagstavle hvor vi
kan sætte vores ideer ind.

Ad. 8.

Lars spørger om vi stadig har væggelus og Karsten oplyser at det har vi ikke.

Referent Alice Brødbæk
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