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AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB 
Ternevænget 1 
6360  Tinglev 
 
Tlf. 74 64 36 00 
Fax 74 64 36 32 
 
Cvr-nr 14 79 86 17 
Sydbank A/S 
Kto. 7910-1751331 
 
Kontortid: 
Mandag – fredag kl. 8 - 13 

 

Til beboere i afdeling 

12, Kirketoften  

Hjordkær 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                  16. marts 2010  

 

 

Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 15. marts 2010, kl. 19.00. 

 

Mødet afholdes på  Kirketoftens fællesrum 

 

Deltagere:  

 

Der deltog 11 beboere. Herudover deltog fra organisationsbestyrelsen Egon Soll og Birthe Hansen, samt 

fra administrationen Jens Chr. Raun og Jan Rasmussen..  

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer/dirigent.  

 

Jens Chr. Raun blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at mødet er lovligt indvarslet. 

 

2. Beretning for perioden siden sidste møde. 

Jens Chr. fortalte om hvad der er lavet i afdelingen i løbet af 2009 og kom ind på følgende.  

Der er udskiftet, døre, glas og udluftningshætter og afdelingen har udskiftet hvidevarer som var over 5 

år gamle. 

Derudover er afdelingens boliger blevet energimærket, hvilket er et lovkrav. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

3. Godkendelse af regnskab 2009, samt godkendelse af budget for 2011 
 

Jens Chr. Raun fremlagde regnskab 2009, for afdeling 12, resultatopgørelse og balance med 

forklaringer på afvigelser. 

 

Der har været en større renteindtægt på kr. 16.512  i forhold til budget 2009. 

 

Afdelingen har fået 3,4 % i rente af den løbende mellemregning med hovedselskabet. 

 

Regnskabet 2009 viser et overskud på kr. 28.288, som er overført til henlæggelser. 

 

Der var ekstraordinære indtægter på kr. 47.990, som er en tilbagebetaling af for meget opkrævet 

ejendomsskatter. 
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Herefter fremlagde Jens Chr. budget for 2011, med forklaringer til de enkelte poster. 

Administrationsbidraget opkræves for 2011 som opdelt bidrag, med kr. 15.000 som grundbeløb for 

afdelingen, samt pr. lejemålsenhed kr. 3.420. 

 

Budgettet medfører en samlet stigning af huslejeindtægter på kr. 78.696, svarende til stigning på  

5,11 %. 

 

Der var spørgsmål til renteindtægter, om det er muligt at fastfryse renten, Jens Chr. forklarede at 

organisationen indgår aftaler med banken om aftalekonto, hvor man binder en sum penge på en konto 

med en fast rente i en fastsat periode. 

 

Der var ikke  spørgsmål eller kommentarer til regnskab og budget. 

 

Regnskab og budget er godkendt. 

 

 

4. Indkomne forslag: 

 

Der ikke modtaget forslag. 

 

5.  Valg af formand for 2 år 

             

-  Efter tur afgår Lise Nielsen, Kirketoften 34, formand 

 

      Afklaring: Lise Nielsen modtog genvalg og blev valgt. 

 

 

5.   Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 

- efter tur afgår:  Preben Chr. Sørensen, Kirketoften 34 

 

Afklaring:  Preben Sørensen modtog genvalg og blev valgt. 

 

Her efter består bestyrelsen af følgende: 

     

   Lise Nielsen, Kirketoften 34, formand, valgt i 2010 

   Preben Chr. Sørensen, Kirketoften 34, valgt i 2010 

   Heine Andresen, Kirketoften 32, valgt i 2009 

 

 

6.   Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

 

 Afklaring: Pia Lund, Kirketoften 36 blev foreslået og valgt. 
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7.   Eventuelt.  

Gynger er blevet nedtaget, fordi det ikke er faldsand. 

Der var kritik over service fra vicevært. 

Der blev udtrykt utilfredshed med fælles afregning af vand. Skal det ændres skal det med 

som forslag til næste afdelingsmøde. 

Hoveddøre af træ mangler, at blive malet. Adminstration oplyser, at de vil blive malet i år. 

Der var ønsker om brædder til reparation af stakit. Flemming har  lovet, at lægge nogen 

frem. 

 

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for fremmødet. 

 

 

Mødet hævet kl. 20.00 

 

 

 

Afdelingsmødet, den 15. Marts 2010.  

 

______________________________ 

Dirigent 

 


