Afdeling 4 – Ordinært afdelingsmøde – mandag den 12. marts 2018
23 beboere deltog i selve afdelingsmødet.
Grethe Andersen bød velkommen og udleverede skriftlig information til Thisted Boligs beboere om politianmeldelse af Søren Skole.

1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere og referent
John Larsen blev valgt som dirigent
Kasper blev valgt som stemmetællere
Peter Hove, Michael Andersen, Lis Vegeberg blev valgt til referent
2. Fremlæggelse af regnskab for 2017 v/Lene Christensen.
Afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning.
3. Femkløveren.
Skal projektet fortsætte?
Ønskes fortsættelse indebærer det som minimum en huslejestigning på kr. 67 pr.
lejemål pr. måned; det er dog en forudsætning, at kommunen samt andre som hidtil
har bidraget til projektet, ønsker at fortsætte.
Det kan ikke under de nuværende vilkår for projektet, anbefales fra hovedbestyrelsen, at fortsætte projektet.
Grethe orienterede om, at projektet stopper pr. 30. september 2018.
Grethe orienterede ligeledes om Hovedbestyrelsens holdning til en evt. forlængelse.
Herunder at der mangler visse ting i budgettet, f.eks. administrationsomkostninger
o.l.
Grethe oplyste om, at Hovedbestyrelsen har bedt arbejdsgruppen om at omtænke
hele projektet, at der skal kommes med et andet budgetoplæg – og komme med et
oplæg til efterårets møder.
Alene en orientering om, at der er noget andet på vej.
Hovedbestyrelsen anbefaler, at Regnbuen eller lignede kommer og spør om Thisted Bolig vil medvirke til en eller anden ordningen.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Der er kommet eet forslag om at afdelingsbestyrelsen udvides fra 3 – 5 medlemmer
+ suppleanter.
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Skriftlig afstemning: Der var et flertal af ja stemmer.

5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
Lilly Thorsted blev foreslået og valgt
6. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Kirsten og Leif Nielsen blev foreslået og valgt.
Kirsten har undersøgt og fundet ud af det er lovligt at ændre dagsordnens ordlyd fra
1 til 2 medlemmer
7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Anni og Gerda blev foreslået og valgt.
Kirsten har undersøgt og fundet ud af det er lovligt at ændre dagsordnens ordlyd fra
1 til 2 medlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Lone Holm 1. supp. og Knud 2. supp blev foreslået og valgt
9. Evt.
I kælderen under Grønningen 10 er det lejet ud til nogen musikudøver v/LOF– og
de spiller så højt (60 – 70 decibel) De spiller mandag, tirsdag og onsdag aften.
Kan der findes en løsning??
Kasper: Aftalen var, at de skulle spille lydløs – og de har tidligere fået ”advarsler” –
og hvis de ikke snart finder ud af det vil aftalen blive opsagt.
Yderdøre: aftner der ikke smækker helt i, når de skal være låst kl. 18.00.
Mulighed for frit valg af tv-kanaler: det er det.
Beboervejledning hvornår kommer den?? – den gamle gælder indtil ny kommer
Den lovede klagevejledning – hvornår kommer den ud??

Referent: Kirsten Fiil, projekt femkløveren
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