Rødding Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 3. december 2019 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.
Mødet startede kl. 08.30.
Til stede var fra bestyrelsen:

Kjesten Hostrup, formand
Jette Bech Petersen
Edith Hansen
Ruth Feddersen

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

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

Afbud:

Angelia Grau

(AG)

(ref.)

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referat fra møde den 8. oktober.
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 Projekt Vestergade, status
 Større arbejder, drift i øvrigt
 Orientering fra Dalbo
3. Sager til beslutning:
a. Diskussion af hus- og havereglement og regler omkring husdyr m.v.

4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat:
Der forelå referater til underskrift fra bestyrelsesmøde den 8. oktober og fællesmøde samme dag.
Afklaring:
Referater er underskrevet af bestyrelsen.
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2. Orientering:
KH:



Har været til møde i Kuben, lokalråd.
Almene Boligdage afholdes i september 2020.

HHA:





Vestergade: der udsendes udbudsmateriale før jul, og licitation afholdes 27. januar.
Der udskiftes tagrender i Bakkegaardsparken og Mølleparken, i alt ca. 40 boliger.
Der kigges på udskiftning af træværk i Sdr. Hygum med vedligeholdelsesvenligt materiale.
Der er kommet nye standardvedtægter. HHA kommer med forslag til bestyrelsens behandling af
nye vedtægter før generalforsamling næste år.

RF: Stibelysning på Østerbyparken er ikke godt alle steder.
Svar: hvis der er tale om væsentlig forbedring, skal det med som forslag på afd.møde.

Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:
a. Diskussion af hus- og havereglement og regler omkring husdyr m.v.
Afklaring:
Holdningen var, at det ikke skal være tilladt at holde eksotiske dyr.
Der arbejdes videre med dette sammen med afdelingsbestyrelsen.

b. Antenneafgift i Skodborg.
Det blev drøftet, om der fremover skal være direkte afregning med beboere og Skodborg
Antenneforening.
Afklaring:
Godkendt, at der fremover er direkte afregning.

4: Eventuelt
Til mødet 23/1 kommer Carsten Karlsen.
Et emne 23/1 kunne være bestyrelsesportal og håndtering.
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Herefter afsluttedes mødet.
____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Jette Bech Petersen

_____________________
(Angelia Grau)

__________________
Edith Hansen

_______________________
Ruth Feddersen
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