
Gørlev Boligselskab
Bestyrelsen
Afd. 15 Smedeparken.

Ordinært afdelingsmøde 21.03.2014 kl. 11:00

Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent. Foreslår Kirsten

Rasmussen
Kirsten blev valgt som dirigent.

2.
a. Fremlæggelse af beretning for perioden

siden sidste møde.
Arne aflagde bestyrelsens beretning, der blev
taget til efterretning.

b. Orientering om regnskab for 2013. Arne gennemgik regnskabet for 2103, der er
godkendt af bestyrelsen.

c. Godkendelse af afdelingens driftsbudget
for 2015.

Driftsbudgettet for 2015 blev gennemgået. Der
er ikke stigninger i huslejen. Budgettet blev
godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag.
”Gennemgang / oplysning om
boligselskabets regler i forbindelse med ind-
og udflytning af afdelingens lejligheder”.

Jens-Philip gennemgik de regler boligselskabet
følger ved ud- og indflytning. Han gennemgik
også reglerne for betaling ved fraflytning.
Herunder hvornår afdelingen betaler og hvornår
den fraflyttende betaler.

4. Bestyrelsen foreslår (fordelt i afdelingen):
a. Automatisk vinduesåbnere til vekselrettere,

- Forklaring: I fyrrummene hvor
vekselretterne er opsat, kan der blive så
varmt, at vekselretterne sætter ud eller
ødelægges. Det har vi oplevet i 2013 –
produktgaranti

Forslaget blev godkendt.

b. Bedre belysning på stien mellem nr. 1 og
7. – Forklaring: Der kan være meget mørkt
og svært at orientere sig. Derfor er ønsket
rejst af en beboer.

Forslaget blev godkendt.

5
a. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer

(På valg: Arne)
Arne blev valgt til formand for yderligere 2 år.

b. Valg af to suppleanter (Erna og Kirsten). Erna og Kirsten blev genvalgte.
6. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer

Det foreslås, at bestyrelsen er medlemmer
af repræsentantskabet. En suppleant kan
eventuelt indtræde i tilfælde af forfald.

Godkendt at afdelingen fortsætter med den
hidtidige praksis.

7. Eventuelt
a. Bestyrelsen har accepteret en opfordring

om at undersøger, hvorledes beboerne kan
hjælpes bedst muligt i akutsituationer.

Arne gav en orientering om hvad beboerne kan
gøre i en akut situation. Ring til 112 –
alarmcentralen. Hvis der ikke er en ambulance i
nærheden, der kan nå hurtig nok frem, er der her
i Gørlev en akutbil, der bemandes af 8 brandfolk
på skift. Den kan nå frem på få minutter.

b. Havedag evt. 9.maj Beklageligvis kan vi ikke holde havedag den 9.
maj. Vi må finde en anden dato, der hurtigt vil
blive meddelt i afdelingen.
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