Rødding Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 25. oktober 2016 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.
Mødet startede kl. 8.30. Dagsorden var udsendt som mail.
Til stede var fra bestyrelsen:

Kjesten Hostrup, formand
Carl Erik Arnum
Roar Kast Petersen
Edith Hansen
Jette Bech Petersen

(KH)
(CEA)
(RKP)
(EH)
(JBP)

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

Afbud:

(ref.)

ingen

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde, den 16. august 2016
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
a. Budget for jubilæum diskuteres
b. Foreløbig proces vedr. jubilæum diskuteres – udvalg nedsættes
c. Juridisk assistance
4. Eventuelt
Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den
videre behandling af dagsorden:
1. Referat fra sidst:
Afklaring:
Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formand og administration:
KH: det var en god tur med Kuben – der blev fortalt lidt fra turen.
HHA:
 Boligpolitik Vejen Kommune er nu vedtaget – den udsendte politik, som boligforeningen har
bidraget til sammen med Vejen Boligforening, blev kommenteret.
 Der blev uddelt og kommenteret resultatopgørelse for hovedforening pr. 30/9 2016
 Udsendt information til bestyrelsen den 7. oktober om foretagne ændringer vedr. personale m.v.
blev kommenteret. Der var enighed om fremgangsmåden.
 Der blev informeret om rykkerstatistik pr. oktober 2016, med særlig relevans for bedømmelse af
virkning af indført kontanthjælpsloft.
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Nødvendig udskiftning af vinduer i de forskellige boligområder blev diskuteret, herunder
anvendelse af henlæggelser. Der var enighed om, at de højt prioriterede områder sættes i værk
2017.
Gennemført afdelingsmøde blev drøftet.
Der var indgået invitation til jubilæum i Ribe Boligforening. Ingen deltagelse.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:
3.a Budget for jubilæum diskuteres:
Der var indkommet forslag om luftfoto af boligområder på en stor planche, hvor historien om
boligforeningen samtidig kunne fortælles.
Der blev drøftet andre tiltag, herunder forslag om journalist, reception i Rødding Center og arrangement
på Hotel Rødding.
Der var forslag om et foreløbigt budget på 100 tkr. til jubilæum.

Afklaring:
Udvalg arbejder videre hermed.
3.b Foreløbig proces vedr. jubilæum diskuteres – udvalg nedsættes:
Afklaring:
Udvalg blev nedsat:

KH, CEA, HHA

3.c Juridisk assistance:
Der var forslag om fremtidig anvendelse af advokatfirma Fink til incasso.

Afklaring:
Forslaget er vedtaget.
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4. Eventuelt

Ikke yderligere til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Carl Erik Arnum

_____________________
Edith Hansen

__________________
Roar Kast Petersen

_______________________
Jette Bech Petersen
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