Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afdeling 36 – Smedegade 28 og 74 (ungdomsboliger)
Afdeling 38 – Smedegade 24, 31-33 og 60, Kildegade 1, 5 og 7
Allegade 12 og 14, Vimmelskaftet 1 og 4
Afdeling 48 – Vimmelskaftet 24-26
Farvergade 32, Smedegade 35
Afdeling 50 – Smedegade 9-11 og 22, Kildegade 2-4

Referat fra beboermøde den 3. september 2018
Så mange beboere deltog

ingen fra afd. 36, 3 fra afd. 38, 5 fra afd. 48
og 1 fra afd. 50

Fra administrationen deltog
Andre der deltog

Bent Schmidt og Henrik Rasmussen
næstformand i hovedbestyrelsen
Peter Kristensen
og fra servicecenteret Andrew Preece

1

Valg af dirigent

Peter Kristensen

2

Fremlæggelse af forslag til budgetter
for 2019

Budgetter 2019 gennemgået af Henrik Rasmussen
med følgende budgetvirkning pr. 1/1-2019:
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling

36
38
48
50

–
–
–
–

huslejestigning
huslejestigning
huslejestigning
huslejestigning

1,26%
0,49%
1,01%
1,54%

Spørgsmål vedr. posten renovation i afd. 48,
som Henrik besvarede.
Budgetter godkendt - undtaget afdeling 36.
Ingen beboere var mødt op fra afdeling 36,
og derfor behandles og godkendes budget for
denne afdeling af hovedbestyrelsen i Odinsgaard.
3

Indkomne forslag

Ingen forslag

4

Valg af beboerrepræsentanter
eller afdelingsbestyrelser. På valg:
Afd. 36: ledig
Afd. 38: Johanne Ernst, beboerrepr.
Afd. 48: Birthe Mathiesen, beboerrepr.
Afd. 50: John Secher, beboerrepr.

Ledig
Genvalg
Genvalg
Genvalg

Valg af suppleanter. På valg:
Afd. 36: ledig
Afd. 38: ledig
Afd. 48: ledig
Afd. 50: ledig

ledig
ledig
ledig
ledig

side 2

5

Eventuelt

- der er noget brandvæske i skuret Smedegade 31
Bent svarede, der må være det benzin, som kan
være i tanken på en knallert eller scooter ifølge
brandmyndighederne
- der kommer nye affaldsstationer i midtbyen
i løbet af efteråret, og herefter skal Odinsgaard
ikke mere køre renovation
- bliver der udleveret poser til beboerne til det
nye system?
svar, ja – og de kan allerede nu hentes både
hos Spar og på kommunens genbrugsplads
- Peter spurgte til, om der var bemærkninger
til de nye husordensreglementer
der var ingen bemærkninger
- bøgehæk indtil naboen i Farvergade er vokset
så højt, man ikke kan se over den ved udkørsel
- lidt snak om parkering ved Farvergade i gården
- kan der gøres noget ved mågerne?
svar fra Bent, at måger er fredet
- trappevask i Allegade sættes i gang meget snart
- trappelys i Allegade går på måleren for vaskeriet
svar: det har ikke betydning for beboernes
betaling af strøm til vaskemaskiner
- ønske om en ny tørretumbler i Allegade
- nogle lejligheder har 2 lysstofrør under
køkkenskabe i Vimmelskaftet 24-26
svar, det er noget beboerne selv har opsat ekstra

Mødet slut kl. 19.00
Referent: Henrik Rasmussen
Afdelingerne har nu følgende beboerrepræsentanter:
Navne – Beboerrepræsentanter:

Valgperiode:

Afd. 36 - ingen
Afd. 38 – Johanne Ernst

1 år

Afd. 48 – Birthe Mathiesen

1 år

Afd. 50 – John Secher

1 år

Suppleanter:
Afd. 36 – ingen
Afd. 38 – ingen
Afd. 48 – ingen
Afd. 50 – ingen

