Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. Sønderby
Onsdag d. 13 januar 2021

Tilstede var: Henrik, Puk, Sanne
Fraværende: Laurits (punkter til møde fremsendt pr mail) Hanne, Laurits, Jørgen, Diana, Kirsten

1. Godkendelse af referat. (Alle bedes medbringe sidste referat).
Referat godkendt
2. Meddelelser fra Ejendomsmesteren.
1 fraflytning 4-1-2021, 1-2-2021
Vi har nu bestilt Arne Petersen til at lave ”grøntkassen” på materiale gården i henhold til tidligere
fremsendt oplysning. Opstart uge 3.
Ved mødet med Driftschef Mogens West Andersen (D.MWA) i mandags blev det beklaget at
funktionærerne ikke var blevet orienteret om overflytningen til selskabet/Nørreby, der kom dog ikke
noget frem omkring den indgået aftale, som der henvises til i brevet. Dette svar afventer vi nu.
D.MWA fremsender, når/hvis vi får referat fra i mandags, det forventede D.MWA ikke, da han ikke
havde sin sekretær med pga gældende forsamlingsforbud.
En vandskade sag er i gang, affugtning, udskiftning af gulve i køkken + entre + garderobe.
3. Meddelelser fra Bestyrelsen.
a. Formanden
Afdelingsmødet 17/2-2021 aflyses. Der udsendes en skrivelse, incl formandens beretning.
Bestyrelsen beholder formelt posterne, indtil der kan afholdes afdelingsmøde, fysisk eller på
anden vis. Diana genopstiller ikke til næste bestyrelsesperiode.
Budget for næste periode er allerede godkendt af bestyrelsen.
b. DAB/TAB
Intet
c. Grundejerforeningen
Intet nyt.
Næste møde planlagt til 22/2.
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Intet
4. Byggesag torvet
Der var brand i container nytårsnat, men bygninger blev ikke beskadiget.
Det forventes at den nye tidsplan med aflevering i uge 7 holder. Taget over
varmecentralen/ejendomskontoret var ikke så medtaget som forventet, så hængelofterne skulle

kunne blive udbedret/udskiftet. Dette vil der komme et overslag over i den kommende uge fra
rådgiver. Inden aflevering vil byggeudvalget blive indkaldt til møde
5. Beboerhenvendelser.
Ingen.
6. Beboerinformation
Information om aflysning af afdelingsmødes omdeles, incl formandens beretning.
7. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 4 februar kl. 19. Der tages bestik af situationen, om det afholdes eller aflyses.
8. Eventuelt.
intet

