Rødding Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. april 2016, i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.
Mødet startede kl. 8.00. Dagsorden var udsendt via 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
Nadja Strojeck

(HHA)
(NS)

Afbud:

(ref.)

ingen

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
2. Orientering fra formand og administration
3. Sager til beslutning:
a. Regnskaber 2015, foreløbige resultater
b. Forslag til lokalaftale – tiltrædelse af Dalbo-aftale
c. Forslag til køkkenfinansiering
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den
videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:
Der forelå referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar, som tidligere var udsendt til bestyrelsen.

Afklaring:
Referat er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:
KH:



Vi har deltaget i kredsvalgmøde – udmelding her fra BL, gik bl.a. på, at det fremover bliver
sværere for kontanthjælpsmodtagere.
Diverse relationer blev drøftet.
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HHA:
 Der blev orienteret om personalesituation.
 Der blev orienteret om regnskab for tagudskiftning, Højgade, som i alt har haft omkostninger på
tkr. 2.409 mod budgetteret tkr. 2.434.
 Der afholdes udviklingsmøder med Vejen Kommune, hvor HHA deltager, den 26. april og 31.
maj. Emne er kommunens boligpolitik.
 Generalforsamling er annonceret. Forslag til dirigent blev drøftet.
 Repræsentantskabsmøde i Dalbo den 30. maj.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

TIL BESLUTNING:
3.a Regnskaber 2015, foreløbige resultater. Bilag var udsendt sammen med dagsorden
NS gennemgik de foreløbige regnskaber, som ikke var færdigreviderede.

Afklaring:
Oplæg til regnskaber er godkendt.
Endelige regnskaber underskrives ved møde på kontoret den 10. maj kl. 9.00

3.b Forslag til lokalaftale (bilag var medsendt dagsorden)
Dalbo aftalen blev gennemgået og drøftet.

Afklaring:
Der var enighed om at tiltræde aftalen.

3.c Forslag til køkkenfinansiering (bilag var medsendt dagsorden)
Forslag blev gennemgået og drøftet.

Afklaring:
Der var enighed om at foreslå det forelagt for næste afdelingsmøde som forslag.
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4. Eventuelt
Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Carl Erik Arnum

_____________________
Edith Hansen

__________________
Roar Kast Petersen

_______________________
Jette Bech Petersen
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