Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afdeling 52 – Birkevænget i Østbirk
Referat af beboermødet den 27. august 2020
Så mange beboere deltog:

12 beboere

Fra administrationen deltog:
Andre der deltog:

Michael Meldgaard, Kenneth Frederiksen,
Formand Niels Rasmussen, driftsleder Jens Nielsen
Michael Meldgaard bød velkommen

1

Valg af dirigent

Formand Niels Rasmussen

2

Afdelingsbestyrelsens beretning for det
forløbne år

Birthe bød velkommen
Dejlig tilslutning her til mødet.
Vi har fået kasse til el artikler.
Vi har fået ny bænk til vores terrasse samt nyt
bord og stole. Alle nyder det.
Der er skiftet fuger under døre.
Skraldespande er blevet spulet.
Vi vil gerne have et større juletræ og nyt lys.
Velkommen
Bodil Jørgensen
Lilly Vilsgaard
Olga og Ernst Nielsen
Else Therkelsen
Dødsfald Anne Grethe Møller.
Beretning godkendt

3

Fremlæggelse af forslag til budget for
2021.

4

Fremlæggelse af eventuelt indkomne forslag
4.1 Forslag fra hovedbestyrelsen, emne
NR orienterede omkring praktikken i forslaget, MM
vedr. Odinsgaards vedtægter §15 stk.6: supplerede.

Afdelingsbestyrelsen vælger internt
formand for afdelingsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer
til repræsentantskabet. Beboerne kan
ved et senere afdelingsmøde stille forslag og træffe anden beslutning.

Budget 2021 gennemgået af Michael Meldgaard,
der budgetteres med en huslejestigning på 0,0 %,
Spørgsmål besvaret og budgettet blev godkendt.

Afstemning 12 ja 0 nej
Forslag vedtaget

side 2

5

Valg af formand og afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Afdelingsbestyrelsesmedlem
På valg: Birthe Christoffersen
På valg: Elly Olsen

Genvalgt
Genvalgt

Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
På valg: Kirsten Nielsen

Genvalgt

Det blev godkendt af de valgte, at referat fra dette møde kan offentliggøres på Odinsgaard hjemmeside, med navne oplysninger.

6

Eventuelt.

Batterier skal i poser, husk det nu, ellers bliver
de ikke fjernet.
Sålbænke, der mangler stadig nogle.
Lys bliver tændt kl 15 om eftermiddagen. Kan
muligvis justere på luxmålere, Jens kigger på sagen.

Mødet sluttede kl. 19.30
Referent: Michael Meldgaard
Afdelingsbestyrelsens/beboerrepræsentant sammensætning består nu af:
Navne

Valgperiode:

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Birthe Christoffersen

2 år. (på valg i 2022)

Lissi Madsen

1 år. (på valg i 2021)

Elly Olsen

2 år. (på valg i 2022)

Suppleanter:
Kirsten Nielsen
Evt. valgte til repræsentantskabet:

1 år.

