Referat fra beboermøde i Grønlykkeparken den 27-9-17
Fremmødte antal lejemål 50
Punkt 1 - Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Ole Nyholm.
Punkt 2 - Valg af referent og stemmetællere. John T. Olsen blev valgt som referent. Inga, Kate og Judith fra
bestyrelsen blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3 – Beretning
Spørgsmål fra 3B vedr. fusionsaftale og ventelister. Der vil blive informeret løbende, men der vil være en
overgangsperiode, hvor f.eks. ventelister fortsat er adskilte.
Spørgsmål fra 7A vedr. flisebelægning. Der er allerede foretaget en del reparationer, og der arbejdes videre i
løbet af året.
Punkt 4 - Regnskab
Ole orienterede om regnskabet, og efter spørgsmål og svar vedr. fraflytningskontoen, blev orienteringen
godkendt.
Ved spørgsmål om fitnesslokalet svarede fra bestyrelsen, at hun vil sidde den 3/10 i Bestyrelseslokalet i gård
3, så man kan melde sig til. Der blev spurgt ind til hvor det bliver bogført, og det bliver bogført under konto
119.
Regnskab godkendt
Punkt 5 - Budget
Ole gennemgik budgettet, som blev godkendt.
Punkt 6 - Indkomne forslag
Annelise Molin 26H vedr. tagrender, rengøring, låste vinduer i trappeopgange og cykelstativer. Forslagene
blev debatteret. Der vil være opmærksomhed på rengøringen, ligesom der ses på tagrenderne. Mht. aflåsning
af vinduerne, sker det af hensyn til varmetab. Cykler henvises til cykelskure, ligesom der kan parkeres
gæstecykler i alle gårde.
Bent Andersen 3J vedr. aircondition i beboerlokalets køkken og spiserum. Muligheder undersøges og
forslaget kommer evt. op på et ekstraordinært beboermøde i uge 42
Punkt 7 - Valg til bestyrelsen
Ny formand: Gertrud Petersson 22F
Nyt medlem af bestyrelsen: Louise McFarley med 87 stemmer. Kurt Petersen fik 18 stemmer.
Punkt 8 – Valg af suppleanter.
1. Suppleant: Kurt Petersen. 2. Suppleant: Eigil Bo Rasmussen
Punkt 9 - Eventuelt
Vi finder pris på forslag som er fremlagt vi finder en pris til næste beboermøde
Det blev spurgt ind til opførelsen af ældreboliger bag Strandcenteret. Bestyrelsen vil være opmærksomme på
at deltage i høringsprocessen
Det vil blive undersøgt, om der kan opsættes batteribokse ved skraldespande i gårdene.
Der efterlyses adfærdsregulering for henkastning af affald. Bestyrelsen vil være opmærksomme og overveje
tiltag.
Der er fortsat periodiske problemer med unge som sidder i gård 1 og ryger hash. Flere
bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes, og ved truende adfærd opfordres der til kontakt til politiet.
Ole informerede omkring fusionen
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