Horsens d. 14. august 2018

Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 29 Gefions Have
tirsdag d. 14. august kl. 14.00 i Multisalen.
Fra afdelingen deltog 3 beboere fra 2 husstande. Fra administrationen deltog direktør Steffen Møller Borgbjerg,
lokalinspektør Ove Dam og driftschef Frank Brunhøj og fra hovedbestyrelsen formand Poul Erik Rasmussen, næstformand
Leif Ravn Andersen, og medlem Anders Skovfoged Lauersen.
1.

Velkomst og valg af dirigent
Formand for hovedbestyrelsen Poul Erik Rasmussen bød velkommen, og driftschef Frank Brunhøj blev valgt til
dirigent. Dirigenten erklærede mødet lovligt indvarslet og fremlagde dagsordenen.

2.

Valg til stemmeudvalg og referent
Der blev ikke valgt et stemmeudvalg. Direktør Steffen Møller Borgbjerg blev valgt til referent.

3.

Fremlæggelse af beretning
Driftschef Frank Brunhøj fremlagde en kort teknisk beretning fra det seneste år.

4.

Godkendelse af driftsbudget for 2019
Direktør Steffen Møller Borgbjerg fremlagde afdelingens budget for 2019 som via håndsoprækning blev enstemmigt
vedtaget. Budgettet indebærer en lejestigning på 1,79%, hvilket svarer til ca. 100 kr. pr. måned for en 70 m² bolig.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var fra Ketty Thomsen indkommet forslag om, at varmesystemet ændres, så man i højere grad kan ændre
temperaturen individuelt i boligerne, idet der i nogle boliger opleves manglende varme. Forslaget blev trukket tilbage,
under forudsætning af at problemet med den manglende varme undersøges nærmere ved brug af ekstern
varmekonsulent, og at der således findes en fornuftig løsning på problemet.

6.

Valg til afdelingsbestyrelsen
Der kunne ikke vælges en afdelingsbestyrelse

7.

Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Der blev ikke valgt suppleanter som en følge af punkt 6.

8.

Valg til repræsentantskabet
Der kunne ikke vælges medlemmer til repræsentantskabet.

9.

Eventuelt
Der blev spurgt til hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer med en seng som er
stillet til rådighed i boligen. Man skal henvende sig til kommunen, som sengen tilhører.
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