Andelsboligforeningen Odinsgaard
Afdeling 103 Indre Ringvej i Brædstrup.
Referat af beboermødet den 6. september 2018
Så mange beboere deltog:

9

Fra administrationen deltog:
Andre der deltog:

Michael Meldgaard og Bent Schmidt
Hovedbestyrelsen formand Niels Rasmussen,
Næstformand Peter Kristensen og Cai Svendsen
Michael Meldgaard bød velkommen

1

Valg af dirigent

Niels Rasmussen

2

Forelæggelse af forslag til budget for
2019.

Budget 2019 gennemgået af Michael Meldgaard,
der budgetteres med en huslejestigning på 0 %,
Spørgsmål besvaret og budget godkendt

3

Indkomne forslag
3.1 At det bliver muligt at fræse et område af græsplænen op foran boligerne
på Indre Ringvej, således at dette område kan bruges til havedyrkning, bærbuske og frugttræer.

Drøftet forslaget, herunder at det er beboerne
selv der skal holde det.
Drøftet evt. højbede.
Krav at der skal være en tovholder.
Ja: 18 Nej:0
Ja er forudsat at der meldes en tovholder ind.
Tovholder: Anders Olesen, og interesserede kan
henvende sit til Anders.

4

Valg af beboerrepræsentant/afdelingsbestyrelse
Valg af formand

Aketan Petersen

Valg af afdelingsbestyrelses medlemmer.
Valgt for 2 år.
Valgt for 1 år.

Christer Jensen
Anna Alstrup

Beboerrepræsentant på valg:
Aketan Petersen
5

Valg af suppleant:
Ledig

Jette Weiss.

side 2

6

Eventuelt.

Asfaltering af p-plads, Bent Schmidt følger op.
Evt. lapning.
Når lågene er løs på container, meld ind til driftscentret.
Tag meget gerne hensyn til udenoms arealerne,
smid ikke affald og cigaret skodder udenfor det
skal i skraldespanden
2 træer udenfor vinduerne, kan de fældes eller
beskæres. Svar vi er påholdende med at fælde
træer. Kigge på en evt. beskæring.
Det er godt med træer, det giver liv.
Der må ikke køres på knallert, kan vi lave en chikane. Så det evt. kan forhindre at der køres motorcykel. Det bliver besigtiget. Herunder skiltning.
Mulighed for gæsteværelse, der kunne evt. laves
et gæsteværelse.

Mødet sluttede kl. 18.45

Referent: Michael Meldgaard

Afdelingsbestyrelsens/beboerrepræsentant sammensætning består nu af:
Navne
Afdelingsbestyrelse
Formand

Valgperiode:

Aketan Petersen 2 år. (2020)

Bestyrelsesmedlemmer
Christer Jensen 2 år. (2020)
Anna Alstrup 1 år. (2019)
Suppleanter:

Jette Weiss

