HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2019

Tilstede:

René, Brian, Camilla, Dorthe, Christine, Mohamed, Natascha, Stig L.,
Stiig S., Søren O., Zabi

Afbud:

Janni, Ejendomsleder Søren Holm (ferie)

Referent:

Christine

1.--Godkendelse af referat
Referat fra 21. januar er godkendt med rettelse i punkt 11c, lokaleudvalg: Det er Stig L, og ikke
Stiig S., der er medlem af udvalget
Referat fra 25. februar er godkendt

TIL BESLUTNING
2. Formanden og gennemgang af post
Intet til dette punkt

3. Bestyrelsen
Intet til dette punkt

4. Udvalg
Bagehytteudvalg:
Der er spørgsmål til, hvornår Bagehytten kan tages i brug.
Tovholderen er ikke til stede.
De øvrige udvalgsmedlemmer ved ikke, hvorfor regelsættet ikke er fremsendt til bestyrelsen.
Det er uvist, om de sundhedsmæssige problemer er blevet ordnet.
Beslutning:
Afdelingsbestyrelsen ønsker at få en melding om Bagehytten til næste møde – enten fra
ejendomslederen eller fra udvalget. Vi ønsker forslag til regelsæt forelagt.
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5. Afdelingsmøde
Ved afdelingsmødet 25. april skal der vælges 1 formand og 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer
for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år.
René Løfqvist genopstiller som formand
Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg og genopstiller:
Mohamed Moumou
Søren Olsen
Christine Madsen
Stig Larsen
Brian Henriksen
Dorthe Holm
Der mangler endnu én, der vil stille op.

6. Bevillinger
Intet til dette punkt

TIL ORIENTERING
7. Formand
Intet til dette punkt

8. Bestyrelse
Spørgsmål om fastnettelefon
Telefoncentralen er permanent nedlagt 31/1-2019. De er er nogle, hvis telefon stadig virker men det er et spørgsmål om tid.
Man kan i stedet få IP-telefoni. Man kan f.eks. kontakte Bolignet Aarhus for at købe boks til IPtelefoni. Alle beboere fik mail 26. november 2018 med priser Fri IP-telefoni koster 69 kr./md

9. Udvalg
9a

Boligsocial Helhedsplan

Der har ikke været møde længe på grund af medarbejders sygdom.
Der skulle have været midtvejskonference i foråret. Denne er flyttet til efteråret. Årsagen er,
at den tidligere sekretariatsleder Trine Sander har fået ny stilling.
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9b Fysisk Helhedsplan
Pilotprojekt i blok 12 med solcelletag, batteri og fælles el-indkøb.
Der har været et ekstra følgegruppemøde mandag den 11. marts. Vi skulle være sikre på
prisen for det samlede projekt. Der er disponeret med at 96.000 kr. til projektet skal trækkes af
henlæggelserne. Derved vil projektet ikke få huslejekonsevenser.
Der var mange beboere til det ekstraordinære afdelingsmøde den 14. marts. Der var
overvejende flertal for at pilotprojektet skal gennemføres. Der var kun 4 stemmer imod (2
personer á 2 stemmer). 2 undlod at stemme. Resten af de fremmødte beboere stemte for
forslaget, så det blev vedtaget.

9c Andre udvalg
Festudvalg
Pensionistskovturen bliver afholdt lørdag den 29. juni 2019 og går til Gerlev Kro.
Prisen bliver 130 kr. pr. person.
Billetter sælges 3. juni 19-20 ved Karl og Brian.
Eventuelle rest-billetter sælges af Karl.
Bussen kører kl. 11.

10. Eventuelt
Næste mødedatoer:
Tirsdag d. 2. april kl. 15

Regnskabsmøde for afdelingsbestyrelsen

Tirsdag d. 23. april kl. 17:15

Jubi-uge-udvalgsmøde

Torsdag d. 25. april kl. 18

Afdelingsmøde

Mandag d. 6. maj kl. 16:30-18:45

Følgegruppemøde fysisk helhedsplan

Mandag d. 3. juni kl. 19-20

Salg af billetter til pensionistskovtur

Lørdag d. 29. juni kl. 11

Pensionistskovtur til Gerlev Kro

Søndag d. 28. september

50-års jubilæumsarrangement
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