VA4 SYD

Referatudsendt19. maj

NAVNET
REFEMT FR,A
MEDREGNSKAB
BESOERMODE
OGVALG
TIRSDAG25. APRIL2006KL,19 I BEBOERHUS$
ORNEN
KVT.22
SVANENS
Ove Hansenfra nevnet bod velkommen
1: VALGAF DIRIGENT:
VinieHansen(Formandfor Va's bestyrelse)
blevvalgt
2: VALGAF REFERENTER:
Dorthe Larseno9 HennyEilersenblev valgt
VinieHansen,PiaPetersen
3: VALGAF STEMMEUDVALG:
og AllanVangsoeblevvalgt
4: GODKENDELSE
AF DAGSORDEN:
codkendt
5: GODKENDELSE
AF REFEMTFRABEBOERMODE
21-9-05OG 16-11-05
Referdt fra beboermode21. September2005
Vedr pkt 7 Beboerhuset
tilfojes:
Beboerhusgruppen
skaltjl beboermodet
stilleforslagom
1. hvilkeaKivitetervi skalstartemed
2. reglerfor brug af huset
3. betalingfor aKiviteter
4. der skal velges en ansvarligfor hver aktivitet
5. der skalvalges husudvalg
der skalsettes okonomiafUlaktiviteteme
Referaterneherefter godkendt
6: GENNEMGANG
OGCODKENDETSE
AF REGNSKAB
FRA2005
OGGODKENDELSE
AF NYREVIDERET
LANGTIDSPLAN:
Michaelftemlagde regnskabet,der var sporgsmSlom hvorfor nevnet ikke
fremleegger
det.
Vinnie svarede,at det ikke er afgorendehvemder ilemlegger regnskabet,
ner det bareer behandletaf nevnet indenbeboermgdet.
beboeraktivitetskontoen119 blev forevist pAoverheadog herefter blev regnskabet
godkendt
Michaeloplyste, at overfgrt saldo fia 2005 til 2006er forkert i det udsendtmateriale.
Den rigtige overforte saldoer 12,478
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gennemgik
Michael
dennyreviderede
langtjdsplan,
reparation
af flisebelegninger
er rykkettil detteer, pAgrundaf opgravningerne
sidstear i forbindelse
pAsporgsmal
medetableringen
af Bolignet,
omvi snartfer nyevinduer,
waredeMichael,
at detfOrster satpAbudgettet
i 2025,menat manda kanfA repareret
sinevinduervedhenvendelse
til driften
Langtidsplanen
blevhereftergodkendt.

7: REGLER
FORBEN}TITLSE
AF BEBOERHUSET:
ErikNielsenstilledeendringsforslag
til pK, 1, hvorefterbeboerhuset
ogse
kunneudlejestil beboernei afdelingen
til moder,receptioner
og mindrefester
mod betaling,
Efternogendiskussion
trak Eriksit forslagmoden vejledende
afstemning
om
beboerneonskedeen sedanudlejningog at beboerhusudvalget
derefteropstillerregler
for en s8danudlejningtil budgetbeboermodet
i September.
Denvejledendeafstemningblevvedtaget.
HennyEilersenstilledeforslagom endring af stk. 6 hvorder st8r,der mAkun
nydesalkoholi husetved serlige lejligheder,
beboerhusudvalget
ansoges
om tilladelse.
Rettestil: De nedsattegrupper,starselvtil ansvarfor, om der skalnydesalkoholi huset.
,€ndringenblevvedtaget.
ErikNielsenstilledeforslagom at pkt. 5 skulleudgg,da der ikkebor vere navnei
et regelset.Endringenblevnedstemt,
De midlertidigereglerfor beboerhuset
blevhereftervedtaget.
8: STATUSPA NYEBADEV,€RETSER:
Michaeler i gangmed,at udarbejdeen plantil fornyelseaf badeverelser,
sA mankan
fe renoveretsit badeverelsevia en huslejeforhojelse.
9: STATUS
PANYEKOKKENER:
lvlichael
sagde,at nu har vi endeligfeet kommunes
godkendelse
se der kanarbejdes
viderepA planerneom nyekokkener.
Michaellovedeat driftsplaneme
kommerop pg et ekstraordinertbeboermode.
10; FORSLAG
TIL TRE2020PROJEKTER:
MichaeloplystepAforesporgsel,
at budget2006til beplantning
vil vere opbrugt
poeKer
ved vedtagelseaf de tre
sammenmenbegrgnning
af betonmuren
i @men.
ForslagUl at laveet pilotprojekttil kvarterslsft
via kunstbelysning
afdelingens
andelk. 50,000indeholdti budgettetfor 2006
Vedtaget
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Forslagtil forsksnnelseaf pladsved Uglensht. 4 e - 12 a
afdelingensandelkr. 75,000indeholdti budgettetfor 2006
indenarbejdetpAbegyndes
Vedtagetmensendestil nabohgring
af pladsved Uglensl(Vt.lz a - 12 d
Forslagtil forskonnelse
afdelingensandelkr. 65,000indeholdti budgettetfor 2006
indenarbejdetp8begyndes
Vedtagetmensendestil nabohoring
Nu var klokkensa mange,at noglebeboerebegyndteat g3 hjemderforforeslog
Vinnieat vi sprangUl punkt 13 - 16 valg.
og suppleanter:
13: Valgtil beboern?evnet
lll navnet opstilledeOveHansen,DortheLarsen,AllanVangsge,
EdvardCarlsen,HennyEilersenog LenaKujahn.
Derskullekun velges 5 personerDortheLarsenfik ferrest stemmerog
opstillede
DortheLarsen,VibekeHansen,
mette forladendvnet.Il suppleanter
Hans
Froulund.
Der
skulle
kun
vaelges
3 suppleanter.
Rasmussen
og
Jette
DortheLarsenfik ferrest stemmer09 blevseledeshellerikkesuppleant.
14: Valgaf internrevisor:
Willy Andersenblevgenvalgt
15: Valgtil brugergruppeni
Tove Jensenblevgenvalgt
( 2020)
16: ValgUl gennemforselsgruppen
LenaKujahngenvalgt
11: Indkomneforslag:
Forslagtil reglerfor udlSnaf ledigeskaldeskure:
fra flerebeboeretil faellesskur."
I pkt 4 udgerteksten"ellerefter anmodning
Reglernehereftervedtaget.'
pkt, 11vedr.Reglement
for skure,
Forslagtil andring af dagsordenens
6. Der mAikkeforeg3aktiviteter,der er til genefor de omkringboende.
ved evt.
Forsikringaf indholdetaf skurenepehvilerbeboerne,
og folgeskader
p.g.a.
gasflasker,
forkertopbevarede
ting somf, eks.
bezindunke,
brand
vilvare
mellemvarende
mellem
den
enkelte
beboer
og
lign.
et
ryrverkeri
og dennesforsikringsselskab.
lorgen Dyrholm
ikkekanbehandles,
da vi ikkekan
Vinniesagde,at €ndringsforslaget
tvingebeboernetil at tegneen forsikring.
forsikring
l4ichaelsagde,at skureneer forsikretgennemafdelingens
Valg af beboerhusgruppe
nu blevvalgt
ErikNielsenhavdeindsendtforslagom at der pe beboermodet
af 5 medlemmer
og to suppleanter.
en beboerhusgruppe
besteende
Side3 af 4

til beboermgdet
Efter en diskussiontrak Eriksit forslag mod at beboerhusgruppen
valg
for
en
beboerhusbestyrelse
og
at
settes
opstiller
vedtEgter
i september
pe dagsordenen,
Overgangtil ny flisetype
Erik Nielsenhavdeindsendtforslagom overgangtil ny flisetype- SFsten
for at fg en merestabilffisebelegning.
Pggrund af det senetidspunlcvar der ikkemangebeboeretilbageog ikketid
til en diskussion.
Da nevnet oplysteat de arbejdedepAsnarestat finde en ny flisetype
valgtedirigentenikkeat sendeforslagettil afstemning.
om endring af carportregler:
Forslagfra miljog.uppen
sidestilles
medbilejerevedleje af carport.
i afdelingen
Delebilsmedlemmer
Carportenskalindeholdeet nogleskab
Forslagetnedstemt
underbeboermodet
Forslagom nedsettelseaf en miljggruppe
Fire beboerehar inds€ndtforslagom nedsattelseaf en miljogruppe
og kommissorium.
medforslagtil arbejdsform
under beboermodet
hvorefterreferaterfra
til abejdsform,
Erik Nielsenstilledeeendringsforslag
pe afdelingens
hjemmeside.
neevnet
og
indlagges
modemeogs8skullesendestil
blevvedtaget.
ForslagetmedendringsJoBlaget
kun
om, at afdelingslederen
Erik Nielsenstilledeendvidereandringsforslag
Dette
forslag
efteraftalemednevnet,
kunneholdemtder medmiljsgruppen
lod dirigentenudgepg beboermsdet.
Pegrund
Forslagetindeholdtat der skullevalges medlemmer
af tidsnodblevdet udsattil neste beboermode.
Ikafttr€den er sSledesudsattil neste beboermode.
arbejde.Endel af
Der blevligeled€s
sogt om 6.000kronertil miuogruppens
belobet vedrorerbudget2007og skalderforsggespAbudgetbeboermodet.
i ovrigtgodkendt.
Ansogningen
12: NIEVNETSBERETNING
Godkendt
31. MAJ2006
17: VA GENERALFORSAMI-ING
af administrationen
afVA og 2 andreboligselskaber
bl. a. om sammenlagningen
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