Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen torsdag d. 2. november 2017 kl.
16.30
Til stede: Niels-Christian, Grethe, Sally, Mogens, Michael og Dorthe samt Morten
Afbud: Ingen
Dagsordenspunkt og beskrivelse

Drøftelse og konklusion

Godkendelse af referat fra
møde i afdelingsbestyrelsen
4. oktober 2017
Referatet kan ses på
www.kirkehoej.dk

Godkendt

2. Nyt fra ejendomskontoret

De nye fortov er næsten færdige, kantsikring mangler
lidt. Det er pænt arbejde der er udført. Der er gang i
udskiftning af jordspyd, de enkelte beboer vil blive
kontaktet. Niels Christian har haft besøg i forbindelse
med svingende vandtemperatur, Claus Olsen vender
tilbage. Status 1. årsgennemsyn, der skal sendes
spørgeskema ud til beboer, hvilket snart sker.

3. Godkendelse af regnskab
for 2016/17
Bilag:
Det reviderede regnskab for
2016/17 er fremsendt til alle
direkte fra KAB.

Gennemgået og godkendt.

4. Godkendelse af
budgetudkast 2018/19
Vi gennemgår det fremsendte
budgetudkast og træffer
beslutning om niveauet for
henlæggelser

Gennemgået budget udkast . Opjusterer
henlæggelserne med 300.000 kr til 1.780000 kr.
Niels Christian giver Gordon hos KAB besked.

Bilag: Baggrundsmateriale for
budget, budgetudkast fra KAB,
udkast til henlæggelsesplan

Ansvarlig

MOC

NCA

5. Afdelingsmøde d. 23.
november 2017
Vi får detaljer vedr. det praktiske
arrangement på plads.
Bilag: Indkaldelse til
afdelingsmøde (tidligere udsendt)

6. Godkendelse af skriftlig
beretning

Valg af dirigent, forslår, Peter
Stemmeudvalg, findes hvis nødvendigt
Der bliver skrevet beslutningsreferat, referent Dorthe
Fremlæggelse beretning, Niels Christian
Budget fremlæggelse, Gordon
Mogens og Michael er på valg, de genopstiller
Niels Christian henter nøgler
Michael kommer med drikke varer
Morten kommer med stemmesedler, afkrydsning af
beboer

Flot arbejde Niels-Christian, det er godkendt.

Bilag: Udkast til skriftlig
beretning
7. Forslag fra bestyrelsen:
husorden
Godkendt
Bilag: Udkast til forslag
8. Belysning på stierne
Vi har modtaget tilbud fra DONG
på opsætning af lamper bag på
eksisterende armaturer.
Vi drøfter, hvor der evt. kan
sættes flere lamper op.

Bestyrelsen tager en rundtur i området til næste møde,
og kigger på hvor der er brug for ekstra belysning.

Bilag: Tilbud fra DONG
9. Afslutning af
vandforsyningsprojektet

Der er fortsat 5% af betaling tilbageholdt.

Sidste møde i følgegruppen blev
afholdt d. 26. oktober. Vi drøfter
forløbet og evt. behov for
opfølgning.
10. Økonomisk oversigt
Ser fornuftigt ud, er taget til efterretning
Bilag: Økonomisk oversigt pr. 25.
okt. 2017

Alle

11. Meddelelser fra
formanden

Henning har haft 40 års jubilæum, Stort tillykke, NielsChristian var til stede. Borgmestermøde i går, Mogens
og Niels-Christian var med. Der sker meget i byen,
Bymidten, Frimærket (posthusgrunden), Grønne
Fatning, trafik forhold ved Runddyssen ændres,
Nørrevang er i gang. Støj fra motorvej, der skal
udarbejdes støjmåling af kommunen.
Letbanen der er udarbejdet ekspropriation.
Containerpladsen på Tornerosevej vil blive inddraget til
oplagsplads, der skal findes ny plads til containerplads

12. Eventuelt

Beboer henvendelse om haver der ikke holdes, vi kigger
på det i forbindelse med næste møde.

