VA – Afdeling 10, Hyldespjældet, Store Torv 39, mail n60@bo-vest.dk
Referat fra

Afdelingsbestyrelsesmøde
torsdag den 3. december 2015
hos Per, Åleslippen 57
Kl. 18.30 - 20.00
Herefter julehygge med ost, pølse og rødvin
Deltagere:
Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Laila Kiss (LK),
Henning Larsen (HL), Sif Enevold (SE), Marianne Pedersen(MP), Jørgen Lou (JL)
Dirigent: Sif
Referent: Vinie
1. Godkendelse af dagsorden, dagsordenen godkendt uden ændringer
2. Post: Taget til efterretning
3. Udvalgsreferater:
• Afdelingsbestyrelsen den 11. november, udsendt af VH
• Byggeudvalg den 10. november, udsendt af FU
• UAU den 26. november 2015, udsendt af FU
Taget til efterretning
Planlægning af dato for regnskabsbeboermøde: Forslag den 17/3 blev
godkendt
5.
Hyldespjældets 40 års jubilæum: Vinie Hansen gav en mundtlig
orientering fra møde den 15/11:
- Der afsættes ca. 20.000 til et band, Gert Pedersen skal høre “Gaskapellet”. Måske
en mulighed.
- Galgebakkens kor, hvor der også er medlemmer fra Hyldespjældet, har givet tilsagn
om at komme og synge.(Gert Pedersen)
- Hyldespjældets børnehus vil gerne komme og synge med børnene (Janne Storm)
- Evt. Et børneband som spiller klassisk (Vinie Hansen)
- Skattejagt /junglestien (Povl Markussen spørges)
4.

- Kunstrundvisning ( Ole Kristensen spørges)
- Fodboldturnering, børn og voksne (Henning Larsen)
Der indkaldes til nyt møde også via FB I næste nummer af Hyldeposten. (Vinie
Hansen)
6.
Status på tårnet: Per Zoffmann og Vinie Hansen gav en mundtlig
orientering fra tårnmøde den 1/12. Der er lavet en ingeniørberegning, som
viser, at tårnet er for svagt til at kunne bære adgang på platformen. Derfor
bliver toppen taget ned inden jul, mens der forsøges at finde en løsning, som
siden skal forelægges et beboermøde.
7.
Beboerhenvendelse vedr. udendørs cafe på Torvet, forslagsstilleren
henvises til at stille sit forslag på beboermødet den 17. marts (FU).
8.
Orientering fra Driften: Da ikke alle I afdelingsbestyrelsen havde
modtaget notatet, udsættes behandlingen til næste AB-møde i januar.
9.
VA konference den 16. januar: Sif Enevold, Laila Kiss, Henning Larsen,
Jørgen Lou, Marianne Faust Pedersen, Vinie Hansen deltager.
10.
Nytårskur den 30. januar: UAU har sagt ja til at arrangere årets
nytårskur for faste udvalg.
11.
Orientering om Michael Kassows stilling: Michael Kassow har opsagt
sin stilling pr. 1. januar. Stillingen er slået op til genbesættelse snarest muligt.
Afdelingsbestyrelsen afholder afskedsarrangement den 16/12 kl. 16.30-17.30.
12.
Temaarrangement beboerdemokrati-frivillighed: Afholdes I november.
Dato aftales på næste møde.
13.Meddelelser og nyt fra udvalgene: Henning Larsen meddelte at
husdyrudvalget er lidt underdrejet på grund af sygdom og udlandsrejse. Vinie
Hansen gjorde opmærksom på nytårskoncerten den 22. januar med Pio
Simonsen med Sigøjnerjazz.
14.Eventuelt: Der var ikke noget til eventuelt.
15.Kommende møder og kurser mm:
•
•
•
•
•
•
•

Afdelingsbestyrelsesmøde den 7. januar
VA konference den 16. januar
Nytårskoncert i cafeen den 22. januar
Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. februar
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. marts
Afdelingsbestyrelsesmøde den 7. april
Afdelingsbestyrelsesmøde den 12. maj

16. Punkter til kommende afdelingsbestyrelsesmøder
- Plan for flere p-pladser
- Driftens opgaver, herunder 150.000 fra ny affaldsordning
- Kriterier for udlejning af supplementsrum
- Konto 116-opgaver, herunder tilstandsvurdering og udskiftning vaskeri
- Overskridelse af konto rengøring af beboerlokaler
- Høkerlængen 2

