Rødding Andelsboligforening

Konstituerende bestyrelsesmøde, tirsdag, den 29. maj 2018 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.
Mødet startede kl. 8.30.
Til stede var fra bestyrelsen:

Kjesten Hostrup, formand
Jette Bech Petersen
Edith Hansen
Angelia Grau
Ruth Feddersen

(KH)
(JBP)
(EH)
(AG)
(RF)

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Konstituering:
a. valg af næstformand
b. valg af 2 repræsentanter til Dalbo
3. Beslutninger:
a. Forretningsorden for bestyrelsen
b. Honorar og fordeling
c. Mødeplan 2018/19
4. Eventuelt
Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den
videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Der forelå tidligere udsendt referater fra bestyrelsens møde den 8. maj og fællesmøde samme dag.

Afklaring:
Bestyrelsen underskrev referaterne.

2. Konstituering:
a. Som næstformand valgtes: JBP
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b. Som repræsentanter til Dalbo valgtes: EH og JBP

3. Beslutninger:
Pkt. 3.a: Forretningsorden:
Der var udsendt gældende forretningsorden, godkendt sidste år.

Afklaring:
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3.b: Honorar til fordeling:
Der blev uddelt notat om honorarets maksimale størrelse.

Afklaring:
Godkendt, og udbetales til formanden.

Pkt. 3.c: Mødeplan 2018/19:
Der blev uddelt forslag til mødekalender.

Afklaring:
Godkendt.

4. Eventuelt:
Jubilæum Løgumkloster Abf.
Hele bestyrelsen deltager den 21. juni.
Det blev nævnt, at referat fra generalforsamling er godkendt, og sættes på hjemmesiden. Det uddeles ikke.
Afgørelse i Beboerklagenævn blev nævnt.
Persondataloven blev nævnt, herunder at der ændres på kontoret, således at dokumenter fremover altid
arkiveres aflåst.
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JBP: klagebehandling i forbindelse med støjende adfærd blev drøftet.
Kritik af boligforeningen, som høres i byen, blev diskuteret.
RF: klagebehandling vedr. parkering blev drøftet.
HHA: ønsker et møde om udvikling af organisationen, og den måde bestyrelsen arbejder på – hvilket
måske kan finde sted i efteråret i forbindelse med Erfa-Gruppens kursustilbud.

Herefter afsluttedes mødet.
____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Jette Bech Petersen

_____________________
Angelia Grau

__________________
Edith Hansen

_______________________
Ruth Feddersen
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