REFERAT AF AFDELINGSMØDE
Herlev Åhuse d. 22/6-2021 kl. 1700

Fremmødte / tilstede: Johnny Frandsen: Driftsleder, Viggo Børsting: Driftschef
Bestyrelsen: Frank, Ib og Jackie
8 Husstande, 9 Beboere 16 Stemmer
1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden bød velkommen til det flotte fremmøde trods koronarestrektioner.
Viggo blev valgt til dirigent uden modstand.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt
og beslutningsdygtigt.
2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Stemmeudvalg vælges kun ved behov.
Jackie og Frank skriver referat.
3. Fremlæggelse af beretning
Bestyrelsens beretning ( omdelt til beboerne). Frank uddybede den skriftlige
beretning og oplyste om nyt projekt: ” Kick Start” Mere information kommer
efter sommerferien Der blev kort talt om 5-års gennemgang, ”revner i nogle af
vinduerne”. Viggo oplyste kort, at der skal ses på, om det var noget man ønsker
at arbejde videre med? Om det en sag der kan ” holde i retten”?
Beretning godkendt enstemmigt
4. Afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for anvendelse af rådighedsbeløb for
tiden 1. august 2019 til 31 juli2020.
Afdelingsbestyrelsen har ikke anvendt denne konto.
5. Orientering om regnskaber for 1. august 2018 til 31 juli 2019 og 1. august 2019 til
31 juli 2020.
Viggo gennemgik begge regnskaber kort.
Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger
6. Godkendelse af driftsbudget (rammebudget) for 1. august 2021 til 31 juli 2022
Viggo fremlagde / gennemgik. Ingen spørgsmål. Enstemmig vedtaget.
7. Behandling af indkommende forslag.
Ingen forslag til behandling.
8. Valg af formand
Frank 54B genvalgt for 1 år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ib 54 H indtrådt efter Anne 54 I (fraflyttet) genvalgt for 1 år.
Jackie 54 C genvalgt for 2 år.

10. Valg af suppleanter
Line 54 L og Kaspar 54 I valgt for 1 år.
11. Eventuelt
Spørgsmål vedrørende dårlige hække. Frank oplyste, at der kunne bestilles
nogle ekstra planter. Bestyrelsen arbejder videre med det.

Jackie og Frank

