AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB
AFDELING 2, Kruså og Smedeby
6340 Kruså
den 18. marts 2012
Beboerne i afdeling 2, Kruså og Smedeby
Beboermøde i multisalen, Grænsehallerne, Harkærvej 3a, 6340 Kruså, den 27. marts 2012 kl. 19.00

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2011 og budget for år 2013 (bilag vedlagt)
Godkendelse af regnskab for år 2011 og budget for år 2013
4. Indkomne forslag
A) - Peter Gregersen, Vestervang 5, foreslår ændring af eksisterende tekst omkring udskiftning af
køkkener. Beløb på 250 kr./mdr. stopper når det finansierede beløb max. 35.000 kr. er tilbage
betalt. (bilag vedlagt)
B) - Preben Hansen, Parkvej 8, foreslår at der foretages varmetjek med termisk kamera på
boligerne (bilag vedlagt)
C) - Børge Nielsen, Slipskoven 11, foreslår der isoleres under stuegulvet da det er meget
fodkoldt. (bilag vedlagt)
D) - Rita og Kurt Petersen, Slipskoven 15, foreslår nye indvendige døre på Slipskoven.
(bilag vedlagt)
E) - Bestyrelsen foreslår ændringer til eksisterende hus og have reglement omkring fjernelse af
hæk. (bilag vedlagt)
F) - Bestyrelsen foreslår, mere medindflydelse/medbestemmelse på fremtidige større projekter og
ved problemer, ved udførelse af disse, til afdelingsbestyrelsen.(bilag vedlagt)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.:
a. Valg af formand for 2 år (på valg er Kirsten Krohn Normann, Klosterkløften 24, 6340 Kruså)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Peter Juhl, Slipskoven 21, 6340 Kruså)
c. Valg af suppleant for 1 år (på valg er Malene Seifen, Slipskoven 25, 6340 Kruså)

6. Orientering fra hovedbestyrelsen/administrationen
7. Orientering om God Tone/Boxer
8. Eventuelt

På afdelingsbestyrelsens vegne
Kirsten Krohn Normann
Af hensyn til forplejning, bedes tilmelding ske til afdelingsbestyrelsen senest 22. marts 2012
Husk det er på afdelingsmødet, og ikke hen over hækken, du har mulighed for at gøre din
indflydelse gældende.

Modtaget 13/3 2012
Forslag

Jeg ville foreslå om man fra boligforeningens side kunne foretage et varmetjek på
husene Parkvej med termisk kamera for at se hvor varmen forsvinder ud gennem
vægen da det er ved at være dyrt at varme op om vinteren.
Da vi på Parkvej 8 kan mærke det føles koldt når vi sidder tæt på vægen og kan føle
det trækker, men vi kan ikke finde ud af hvor det trækker fra. Og gulvene er kolde om
vinteren.
( Så der må mangle noget isolering i husene da de jo er bygget i 1954 og den
gang brugte man ikke så meget isolering ? )
Forslaget kommer fra Parkvej 8 Preben Hansen

Forslag til hus og have regelment for afdeling 2, Krusaa & Smedeby

Udendørs fællesarealer

Parkvej 6-26
Klosterkløften 2 – 34 og Åbjerg 9
Slipskoven 1 - 33

V

Særlig udvendig vedligeholdelse

1.

Græsplæner og hække klippes, bede, indkørsler og
flisegange renholdes og fejes af ejendomsfunktionærer
efter aftale mellem administrationen og afdelingen. (ved
budgetlægningen)

(jvf. III, 4)

Lejer har pligt til at passe have, indkørsel samt det til
boligen tilhørende areal, herunder hæk klipning.
Græsplæner og hække klippes, bede, indkørsler og
flisegange renholdes og fejes af ejendomsfunktionærer
efter aftale mellem administrationen og afdelingen. (Ved
budgetlægningen)

Parkvej 2- 4 ( blok )

Lejer har pligt til at passe have, indkørsel samt det til
boligen tilhørende areal, herunder klipning af plæne,
rabatter og hække, rensning af bede gangarealer og fortov
Hæk klippes inden 1. september og max. hæk højde er
1,8 meter og bredde 0,8 meter. Træer og buske, der er til
fare for bygninger, fjernes af lejer. Syn af hække, træer og
buske foretages inden 15. september af boligselskabet,
sammen med afdelingsbestyrelsen.

Vestervang 1-31 & 2-24

Vestervang 1-31 & 2-24, Åbjerg 9
Parkvej 6-26, Klosterkløften 2-34
Slipskoven 1-33

Der må ikke fjernes hække uden tilladelse fra boligselskabet. I ansøgningen skal der fremgå hvor meget hæk der
ønskes fjernet. Fjernelsen sker på lejers egen regning og
risiko. Kan kræves reetableret.
kursiv = indsættes

Bestyrelsen i afdeling 2, Krusaa & Smedeby
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Afdelingsmøde d. 27. marts 2012 Kruså & Smedeby

Forslag til samarbejde mellem administrationen og afdeling 2´s bestyrelse i
fremtidens projekter i afdelingen.
Forslag:
Beboermødet pålægger administrationen, at give afdelingsbestyrelsen størst
mulig medindflydelse/medbestemmelse på fremtidige større projekter, og ved
problemer ved udførelse af disse, at løse disse, i samarbejde med
afdelingsbestyrelsen. Derudover skal afdelingsbestyrelsen v/formanden holdes
underrettet i alle forhold der ligger ud over normal daglig drift.

Afdelingsbestyrelsen i afd. 2, Kruså & Smedeby

