Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afdeling 30 – Stenager, Østbirk
Referat fra beboermøde den 28. august 2018
Så mange beboere deltog

10 beboere

Fra administrationen deltog

Bent Schmidt og Henrik Rasmussen
Beboerrepræsentant Rene Lindstrøm
bød velkommen

1

Valg af dirigent

Bent Schmidt

2

Fremlæggelse af forslag til budget
for 2019

Budget 2019 gennemgået af Henrik Rasmussen.
Der er en huslejestigning på 1,15% pr. 1/1-2019.
Ingen spørgsmål, og budget 2019 godkendt.

3

Indkomne forslag

Ingen forslag

4

Valg af afdelingsbestyrelse eller
beboerrepræsentant. På valg:
Beboerrepræsentant Rene Lindstrøm

Genvalg

Valg af suppleant.
På valg: ledig

Ulla Bergqvist

5

6

Eventuelt

- ønske om en pavillon på ca. 3x6 m til et fælles
beboerarrangement, så man har tørt sted til mad
pavillon fås billigt ved f.eks. Harald Nyborg
pakkes sammen efter brug og kan opbevares
ved vicevært, evt. i beboers redskabsrum
Henrik sagde ja til, der må købes pavillon, som
betales af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
- manglende varsling af malerarbejde
både mht. hvornår maler kommer
og hvilket malerarbejde som skal udføres
måske er betalt for noget, som ikke blev malet
når beboerne ikke ved, hvad der skal males
- forslag om at fjerne gyngehest fra gl. legeplads
Bent lovede, den kommer væk
- der blev drøftet vedr. maling af køkkenlåger
og udskiftning af køkkenbordsplade
- herefter en snak om råderet

side 2

- boligforeningen skal lave et forslag til,
at beboerne via den kollektive råderet
(den enkelte beboer bestemmer selv)
får mulighed for at lave forbedringer i køkken
netop som maling af køkkenlåger
og udskiftning af køkkenbordsplade
arbejdet finansieres af afdelingen og de beboere
som får lavet forbedringer får samtidig en
huslejestigning
- Odinsgaard kigger på det efter beboermøderne,
hvor forslag bliver sendt ud til alle beboerne på
Stenager, hvor der skal stemmes om forslaget

Mødet slut kl. 18.00
Referent: Henrik Rasmussen
Beboerrepræsentant og suppleant herefter:
Navne

Valgperiode:

Rene Lindstrøm, beboerrepræsentant
Ulla Bergqvist, suppleant

1 år
1 år

