Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afdeling 55 – Kollegievænget 16, ungdomsboliger
Referat fra beboermøde den 6. september 2018
Så mange beboere deltog

3 beboere

Fra administrationen deltog
Andre der deltog

Kenneth Frederiksen og Henrik Rasmussen
fra servicecenteret Jens Nørskov

1

Valg af dirigent

Kenneth Frederiksen

2

Afdelingsbestyrelsens beretning
for det forløbne år.

Ingen beretning

Fremlæggelse af forslag
til budget for 2019

Budget 2019 gennemgået af Henrik Rasmussen.
Der er en huslejestigning på 2,24% pr. 1/1-2019.

3

Spørgsmål om renholdelse
- hvor ofte sker der vinduesvask:
svar fra Jens, at vinduesvask sker hvert halve år,
men elevatortårnet dog kun 1 gang om året
- der bliver stillet en masse ved affaldsstationerne
svar fra Jens, at beboerne helst skal undgå dette,
enten ved beboerne selv kører på genbrugspladsen
eller de kontakter Horsens kommune for en aftale,
da storskrald afhentes gratis af Horsens kommune.
Når beboerne efterlader ting ved affaldsstationerne
og viceværterne skal bruge tid på at fjerne det, så
er det arbejdstimer, som medfører ekstra udgifter
til renovation for beboerne på Kollegievænget.

Budget 2019 godkendt.

4

Indkomne forslag

Ingen forslag

5

Valg af afdelingsbestyrelsesformand
På valg: ledig

Driton Ramadani

valgt for 1 år

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
På valg: Kimmie Q. Christiansen
og Driton Ramadani

Malene Nielsen
Nicoline Christensen

valgt for 2 år
valgt for 2 år

Valg af suppleanter
På valg: ledig

ledig

6

side 2

7

Eventuelt

- problem med udvendig belysning, der er kun lys
i hver 3 lampe
svar fra Jens, at elektriker har været i gang med
fejlsøgning, men fejlen er ikke helt fundet endnu
der arbejdes fortsat på, det bliver løst
- vedr. vaskeri:
uret står 1 time forkert i vaskerisystemet,
tørretumbler åbner af sig selv
og vaskeriet lukker kl. 22
svar fra Jens, at vaskeri skal være åbent 24/7
Nortec, vaskerifirmaet kommer forbi i morgen,
og så bliver der kigget på de nævnte ting

Mødet slut kl. 19.50
Referent: Henrik Rasmussen

Afdelingsbestyrelsen i afd.55 består nu af:

Valgperiode:

Driton Ramadani, formand
Malene Nielsen
Nicoline Christensen

1 år
2 år
2 år

