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Referat af afdelingsmøde 8. oktober 2015 kl. 15.30
¡ DSI Karvig

i Kantinen, Oktobewq 22A-
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Valg af dirigent.
Vibeke Bjarnarson blev valgt som dirigent og konstaterede, at dagsorden og budget
var sendt ud rettidigt.
Det blev oplyst, at23lejemål var repræsenteret ved mødet.
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Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af
afdelingens driftsbudget for det kommende år
Beretning:
Formand Knud Laursen aflagde beretning.
Der har været afholdt 6 møder. Et af møderne godkendte, at der blev opsat blomsterkasser. Der har været sociale tilsyn. Det gik fint.
Et af møderne var et frokostmøde pà bibliotekscafeen.
Det har været drøftet generelt, at der skal spares på el, vand og varme.
Der blev afholdt en sommerfest for alle beboere på Den Blå Planet.
Beretn ingen blev enstemmigt godkendt

Budget:
Brune Madsen redegjorde for, at huslejen kan holdes i ro. Der er ingen stigning i lejen i
2016.
Særligt fremhævet blev varme og vandudgifterne.
Der er en stigning og det er vigtigt at have fokus på, at man varmer korrekt op. Gulvvarmen er dyr og det blev derfor foreslået, at afdelingsbestyrelsen ser på, om der skal
lukkes for gulwarmen i sommeren 2016.
Renholdelsesudgiften er også steget. Her skal afdelingsbestyrelsen drøfte om der kan
være besparelser. Det blev anført, at her selvfølgelig skal se ordentligt ud.
Næste år skal afdelingsbestyrelsen med på markvandring for at afdelingsbestyrelsen
kan være med til at bestemme, hvad der skal istandsættes.
Budgettet blev godkendt
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Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.

4.

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af afdeli ngsbestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt:
Knud Laursen
Jane Petersen
Camilla Hansen

Valg af afdelingsbestyrelsessuppleanter:
Følgende blev valgt:

Rita Hermansen
Magdalene Eisna

Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud:

(formand)
Hansen
Jensen
Jensen
Christensen
Jacobsen
(suppleant)
(suppleant)

Knud Laursen
Jane Petersen (næstformand)
Camilla
Johnny
Dan John Møller
Jimmy
Mette
Rita Hermansen
Magdalene Eisna

5.

(2015-2017)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2014-2016)
(2015-2016)
(2015-2016)

Eventuelt
Vibeke Bjarnarson nævnte, at Socialtilsyn Hovedstaden har inviteret brugere og pârørende til møde 2. november 2015. På mødet vil der blive orienteret om Socialtilsynets
opgaver.

Vibeke Bjarnarson
Dirigent

ne Lun
Referent
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