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Rødekro Andelsboligforening

Bestyrelsesmøde, mandag den 25. februar 2019, på foreningens kontor.
Mødet startede kl. 18.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand
Robert Kaas
Lars Johansen
Kjeld Nielsen
Susanne Bergstedt

(HCN)
(RK)
(LJ)
(KN)
(SB)

Hans H. Appel

(HHA) (ref.)

Afbud fra:
Fra administrationen deltog:
Dagsorden for mødet var:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. januar.
Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
Orientering fra formanden
Orientering fra administrationen
Sager til beslutning
a. Foreløbige regnskaber 2018
b. Generalforsamling 2019, diverse
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes
herefter med dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. januar:
Referat var tidligere udsendt.
Afklaring:
Referat er godkendt og underskrevet

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
Der var ikke sket tilføjelser i revisionsprotokollen.
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Pkt. 3: Orientering fra formanden:
Der var fremsendt skriftlig information før mødet vedr.:




Aflysning af bestyrelseslørdag, som var planlagt til den 2. marts.
Beboerblade foreligger
Fremtidig struktur og proces blev drøftet
o Der var enighed om fælles orienteringsmøder i de foreslåede sammenlagte
afdelinger efter årets generalforsamling, hvorefter der afholdes urafstemning.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:
HHA orienterede om:



Udlejningssituation er fortsat fin.
Drift i afdelingerne –
o LED-lamper på Birkeparken - det blev diskuteret at anvende 100 tkr. fra
trækningsretten og et tilskud på 35 tkr. fra disp.fonden – hvilket der var
enighed om at gøre.
o Nyt låsesystem på Bøgeparken – det vil koste ca. 50 tkr. ekstra med
systemlåse, således at der kan holdes styre på nøgler.
Der var enighed om at det ekstra beløb gives som tilskud fra disp.fonden.
o Det foreslås, at vi opsætter nøglebokse i alle afdelinger, 12 stk. á 5 tkr.
o Der arbejdes med nye fordøre i afd. 7
o Undertage Birkeparken – anmeldes til Byggeskadefonden, når omfang er
vurderet.
o VV-beholdere på Bøgeparken – der arbejdes med overslag over udskiftning af
resterende beholdere på en gang.
o Projekt seniorboliger er ikke kommet videre.



Personale: det blev drøftet og besluttet at nedlægge stillingen som
ejendomsfunktionær med service. Daglig servicering overgår til Sønderjysk
Ejendomsservice.
Afklaring:
Orientering er i øvrigt taget til efterretning med de herunder vedtagne forhold.
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Pkt. 5.a: Foreløbige regnskaber for 2018:
Der var udsendt bilag, som blev gennemgået og drøftet.
Hovedforening og alle afdelinger har overskud.
Der er i regnskab regnet med tilskud fra disp.fonden til afd. 4 med kr. 77.563 til dækning af
istandsættelse af flyttelejlighed.

Afklaring:
De foreløbige regnskaber er godkendt, og fremsendes til revisionens behandling.

Pkt. 5.b: Generalforsamling 2019, diverse:
HCN:





At der arbejdes med råderet nævnes i beretning.
Ligeledes nævnes arbejdet med boligforeningens fremtidige afdelinger.
På valg er KN og LJ begge genopstiller.
Dirigent blev diskuteret

Afklaring:
Vedr. dirigent blev det aftalt at spørge Leif Poulsen.
Efterfølgende: Leif Poulsen har ikke mulighed for at være dirigent.
Det er derfor aftalt med Karen Sibbesen fra Dalbo, at hun er til rådighed til valg som
dirigent.

Pkt. 6: Eventuelt
SB: skal vi have suppleanter med til bestyrelsens møder ?
Dette var der en dialog omkring. Afklaring blev, at der kommer et dialogmøde med
suppleanter 1 gang årligt, hvor der ikke er noget til beslutning.

HCN forelagde den tidligere udsendte informationsskrivelse ”Hvordan fungerer en
boligforening? – og hvem bestemmer?” og foreslog, at skrivelsen udsendes til alle beboere
med varsling til afdelingsmøderne.
Hvilket der var enighed om.
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Herefter afsluttedes mødet.

____________________
Hans Chr. Nielsen

_______________________
Robert Kaas

_____________________
Kjeld Nielsen

__________________
Lars Johansen

_______________________
Susanne Bergstedt

