
Gørlev Boligselskab
Bestyrelsen
Afd. 15 Smedeparken.

Referat fra ordinært afdelingsmøde 18.03.2016 kl. 11:00

Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent. Kirsten Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.
2.a. Fremlæggelse af beretning for

perioden siden sidste ordinære
afdelingsmøde.

Arne aflagde bestyrelsen beretning for perioden siden
sidste årsmøde.

2.b. Orientering om regnskab for 2015.
Fordelt sammen med denne
dagsorden.

Efter lidt problemer med teknikken gennemgik Arne
afdelingens driftsregnskab for 2015, som var godkendt
af bestyrelsen. Regnskabet blev taget til efterretning.

2.c. Godkendelse af afdelingens
driftsbudget for 2017. Fordelt
sammen med denne dagsorden.

Efterfølgende gennemgik Arne det foreliggende budget
for 2017. Bestyrelsen anbefalede budgettet til
godkendelse. Budgettet blev godkendt.

3. Behandling af indkomne forslag. -
Fordelt sammen med denne
dagsorden.
a. Fremtidige aktiviteter

Arne gennemgik først forlaget om fremtidige aktiviteter,
der vil stige en lille smule i pris når der skal købes mere
i ”byen”. Der var ingen bemærkninger til de kommende
stigninger eller forslag om at reducere aktiviteterne.

b. Opsætning af læhegn Arne gennemgik bestyrelsens forslag til udskiftning af
de gamle hegn mellem forhaverne. Efter nogle få
spørgsmål og svar blev der omdelt en stemmeseddel til
hver lejlighed. De valgte stemmetællere – Erna og
Bent – foretog optællingen. Resultater blev,
Forslag A 8 – B 1 – C 5 og D 1. Det overlades derfor til
bestyrelsen at gennemføre den foreslåede beplantning.

4a. Valg af afdelingsformand
På valg: Arne Aagaard Nielsen –
modtager ikke genvalg

Bestyrelsen forslog Bent Nielsen som ny formand. Der
var ingen modkandidater, så Bent blev valgt
enstemmigt. Tillykke med valget.

4b. Valg af to suppleanter (Erna og
Kirsten)

Erna og Kirsten blev foreslået og valgt som suppleanter.

6. Valg af 3
repræsentantskabsmedlemmer
Det foreslås, at bestyrelsen er
medlemmer af repræsentantskabet. En
suppleant kan eventuelt indtræde i
tilfælde af forfald.

Der var ingen indvendinger mod at bestyrelsen er
medlemmer af boligselskabets repræsentantskab. Dog
kan en suppleant indtræde ved forfald.

7. Eventuelt Der var ingen emner til behandling.
Havedag evt. 10.06.2016

startende kl. 9:00
Bestyrelsen orienterede om, at der planlægges havedag
10. juni 2016. Nærmere herom senere.

Referent: Arne
19. marts 2016

Kirsten Rasmussen
Dirigent

På Lillians og egne vegne vil jeg gerne takke for den fine afskedsgave til os. Vi er begge utroligt
glade for jeres påskønnelse af vores samlede indsats i de forløbne år. Det har på ingen måde
været en sur pligt men en stor glæde, at kunne hjælpe med til det gode sammenhold vi har her i
Smedeparken. Vi vil fortsat gerne hjælpe i det omfang kræfterne tillader.

Lillian og Arne
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