Stenløse-Ølstykke Boligforening
Afd.13-Veksølund

Afdelingsmøde den 17. september 2015

Referat
Afdelingsmøde 17.september2015

Til stede:
Gæster:

16 beboere
Driftschef Bo Mølgaard Espenhain, SØB

1 . Velkomst og valg af dirigent
Formand Leif Fynbo bød velkommen
Bo Mølgaard Espenhain blev valgt som dirigent

2 . Stemmeudvalg og referent
1. Marianne Rosenquist, nr.522 og Helene Svendsen, nr.404
2. Referent Margit Fynbo, nr. 504

3. Beretning
Formanden informerede om den udsendte beretning.
Beretningen taget til efterretning.

4. Regnskab for 2014
Regnskabet blev gennemgået og derefter taget til efterretning.

5. Budget for 2016
Budget blev vedtaget.

6 . Indkomne forslag
Fra bestyrelsen
a. Vaskeriet
Forslag om at udskyde udskiftning af vaskemaskiner godkendt.
b. Musikanlæg til fælleshuset, nedstemt.
c. Akustikken i fælleshuset.
Forslag om udskiftning af lydisolering, nedstemt
Forslag om internet i fælleshuset, nedstemt
d. Godkendelse af husorden, godkendt.
e. Godkendelse af råderet uden for boligen, godkendt
Fra Zdenka Lindhardt
f. Vaskeriet - brug af vaskemaskiner
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Der bliver puttet sæbe i skyllemiddelrummet. Dette er absolut forkert
da sæben bliver doceret af anlægget. Bo følger op på dette med service
på maskiner og tastatur
g. Vaskeriet – hovedrengøring.
Bestyrelsen finder en løsning på dette
Fra Lars Braunstein
h. Rampe ud til Kirkebakken, rampe bliver monteret.
i. Indkøb af ny trillebør, ny trillebør indkøbes.
j. Beholder til brugte batterier, kommune kontaktes.
Fra Britt Samuelsen
k. Cykelslidske, rampe bliver monteret.
l. Husregler på flere sprog, kommunen har husregler på flere sprog.
m. Isolerede skure, dette er beboernes eget ansvar.
n. Overdækket affaldsskur, der indhentes en pris på dette.

7. Valg af formand
Leif Fynbo 504, blev valgt

8. Valg af bestyrelses medlemmer.
Søren Andersen 342, Lars Braunstein 520, og Britt Samuelsen 344, blev valgt.

9. Valg af suppleanter
Jytte Frantzen 402, blev valgt

10. Indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen
Søren Andersen blev indstillet.

11. Eventuelt
Ved misligholdelse af haver får beboerne besked fra kontoret.
De resterende udskiftninger af lamper på stikveje og parkeringsplads vil blive udført.
Ny Driftslederassistent ansat pr.1/10

Med venlig hilsen
Bestyrelse

