Rødding Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 18. februar 2020 i fælleshuset, Bakkegaardsparken.
Mødet startede kl. 08.30.
Til stede var fra bestyrelsen:

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

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

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

(ref.)

Afbud:

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2019.
2. Orientering fra formand og administration, herunder:
 Projekt Vestergade, status
 Større arbejder, drift i øvrigt
 Deltagelse i kredsvalgmøde
 Orientering fra Dalbo
3. Sager til beslutning:
a. Udkast til vedtægter 2020

4. Eventuelt

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

1. Godkendelse af referat:
Der forelå referat til underskrift fra bestyrelsesmøde den 3. december.
Afklaring:
Referat er underskrevet af bestyrelsen.
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2. Orientering:
KH:



Har deltaget i diverse møder.
Fællesmøde med Løgumkloster og Rødekro var udmærket.

HHA:








Vestergade: status for grund mv blev gennemgået. Der har været problemer med jord, som skal
udskiftes med sand. Kommunen betaler en væsentlig del heraf.
Endvidere er der problem med hovedledning fra fjernvarmen, som løber i vejen. Det forhandles
med fjernvarmen, hvordan den tekniske løsning kan blive.
Projektet er sendt i udbud, og der er licitation den 3. marts, og byggeudvalgsmøde den 10. marts.
Større arbejder: Tagrender skiftes til zink i Mølleparken 34, Bakkegårdsparken 127 og 128.
Der arbejdes med projekt vedr. køkkener på Rødding Engvej og vedr. ungdomsboliger.
Vedligeholdelsesvenlig beklædning laves i Sdr. Hygum som prøve. Der arbejdes på projekt.
Deltagelse i kredsvalg: AG, KH og JBP tilmeldes til valgmøde i 7. kreds.
Orientering i øvrigt: Personale, hvor der forestår en strukturændring vedr. service, samt diverse
vedr. generalforsamling.

RF: facader er sorte efter afrensning, besvær med kloakering blev nævnt.
Orientering er i øvrigt taget til efterretning.

3. Sager til beslutning:
3.a Udkast til vedtægter 2020
Der var medsendt bilag med dagsorden, som blev gennemgået med ændringer.
Såfremt der kræves ekstra generalforsamling for vedtagelse, foreslås den 9. juni kl. 17 i
Bakkegårdsparken.

Afklaring:
Udkast er godkendt, og vedtægter foreslås vedtaget på generalforsamling.
Evt. ekstraordinær forsamling afholdes som foreslået.

4: Eventuelt
Ikke noget til punktet.
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Herefter afsluttedes mødet.
____________________
Kjesten Hostrup

_______________________
Jette Bech Petersen

_____________________
Angelia Grau

__________________
Edith Hansen

_______________________
Ruth Feddersen
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