
Til Samtlige boligtagere
i FAB afdeling 403- Fredskovhellet 36-54

Referat af det ordinære afdelingsmøde for FAB afd. 403, Fredskovhellet,
den 14. september 2022 kl. 19.00

Deltagere:
17 hustande.
i fra Administrationen: Ditte Sundman
Organisationsbestyrelsesformand FAB, Helle Hyrd Hansen
Ejendomsmester Per Ptak.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Steen Knudsen blev valgt
2. Valg af referent: Lene Madsen blev valgt
3. Valg af stemmetællere: Katja Knudsen og Günes Yildiz blev valgt.
4. Godkendelse af forretningsorden: Godkendt med klap.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: Steen sendt en tak til Ove

Ekbøl som gik bort i sommer, han var altid klar når der var møder,
sørgede for opstilling og afrydning. Vi mindes de døde, med 1 min.
stilhed. Så var igen snak om affald, det er ikke meningen det skal stå
i opgangen. Det er ej heller meningen at opgangen skal bruges som
ekstra opbevarings plads for tøj og sko. Der er en del som glemmer
deres vasketøj i vaskeriet. Ligeså hænger der vaske tøj længe efter
det er tørt så andre ikke kan hænge deres tøj op. Man må tage
hensyn, så der er plads til alle. Der har været 8 fraflytninger.
OBS at der bliver luftet ud i lejlighederne, så vi ikke får Skimmel
Svamp. Carina er trådt ind i bestyrelsen, i stedet for Ove. Der vil
være ændrede kontor aftener: det vil blive: i Torsdag i Februar, i
Torsdag i Maj, i Torsdag i Oktober samt i Torsdag i December med
julehygge.



6. Godkendelse af regnskab for beboerhuset: Godkendt
7. Godkendelse af regnskab for bestyrelsens rådighedsbelob:

Godkendt.
8. Fremlæggelse afafdelings årsregnskab for 2021 samt budget for

2023 til godkendelse: Ditte fremlagde regnskabet, som blev
godkendt.

9. Fastsættelse af maksiniumsrammen for budgetåret 2021 til
orientering til individuel modernisering kr. 400.000. Godkendt

10. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen.
11. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: (Günes Yildiz er på valg)

Blev genvalgt.
12. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: (Lene Madsen er på valg)

Blev genvalgt.
13. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: (Jens Andersen er på

valg) Blev genvalgt.
14. Valg af suppleanter: Jan Thurell valgt som 1. suppleant. Kell

Bækkelund valgt som 2. suppleant.
15. Eventuelt: Der blev summet om hvor meget tøj der ikke bliver

taget op fra vaskeriet. Hvis det er tøj som man mener kan bruges hos
andre, kan man sætte en seddel på at det er til fri afbenyttelse.

Steen takkede de fremmødte for god ro og orden.

Steen Knudsen

Referent: Lene Madsen


