Rødding Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. april 2018 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.
Mødet startede kl. 8.30.
Til stede var fra bestyrelsen:

Kjesten Hostrup, formand
Carl Erik Arnum, næstformand
Jette Bech Petersen
Edith Hansen
Angelia Grau

(KH)
(CEA)
(JBP)
(EH)
(AG)

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

(ref.)

Afbud:
Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referater fra sidste møde, den 23. januar og fortsat møde den 2. februar
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 Opstart fællesfunktion græsklipning m.v.
 Salg af traktor og anvendelse af midler
 Kredsvalgmøde i Billund den 23. april
 Større arbejder
3. Beslutninger:
a. Der foreslås ekstra møde afholdt i april måned
b. Varsling af generalforsamling, proces og personer på valg m.v.
c. Deltagelse i magasin vedr. senior-liv i Vejen kommune
4. Eventuelt
Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den
videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra sidste møde, den 23. januar og fortsat møde den 2. februar:
Der forelå tidligere udsendte referater, som der ikke havde været kommentarer til.

Afklaring:
Bestyrelsen underskrev referater.
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2. Orientering fra formand og administration:
KH:



Hha:





Der havde været møde med samarbejdende boligforeninger i Rødekro.
Istandsættelse af fælleslokale – der er opsat nye lamper og der er malet. Der var indhentet tilbud
på maling og lamper vedr. resterende fælleshus. Der var enighed om billigste tilbud.

Der blev orienteret om salg af traktor og delvis anvendelse af provenu til indkøb af robotter til
græsklipning, jf. budget for fællesfunktion.
Kredsvalgmøde den 23. april blev omtalt – der er indgået 2 adgangsbilletter. KH og HHA har ikke
mulighed for at deltage den 23. april. Tilbagemelding snarest til HHA ved eventuel ønske om at
deltage, så sker tilmelding herfra.
Tagarbejde på Stennevang er godt i gang, og tidsplan kan måske overholdes.
Ændring af kontortid har ikke medført problemer

Der var debat, og herunder blev nævnt, at vindue på Østergade er itu.
Samt at justering af vinduer kræver ekspertise.

Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

3. Beslutninger:
Pkt. 3.a: Ekstra møde i april måned:
Afklaring:
Det blev besluttet at afholde ekstra møde den 19. april kl. 8.30

Pkt. 3.b: varsling af generalforsamling, proces og personer på valg m.v
Der er generalforsamling den 22. maj. KH har bestilt lokale. HHA har adviseret mulig dirigent.
HHA sørger for varsling, herunder annoncering.
CEA og EH modtager ikke genvalg.
KH modtager genvalg.
Ønske om genvalg eller ikke anføres på varsling og endelig dagsorden.
Der blev diskuteret, hvorvidt der kan være indslag af interesse for forsamlingen – det arbejdes der videre
med.
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Pkt. 3.c: Deltagelse i magasin vedr. senior-liv i Vejen Kommune:
der var udsendt mail herom.

Afklaring:
Deltager ikke.

4. Eventuelt:
Der blev anført forskelligt om beboeres anvendelse af boliger og overtrædelse af husorden i øvrigt.

Herefter afsluttedes mødet.
____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Carl Erik Arnum

_____________________
Jette Bech Petersen

__________________
Edith Hansen

_______________________
Angelia Grau
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