Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. Sønderby
Onsdag d. 5 oktober 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
Til stede: Henrik, Puk, Sanne, Hanne, Jørgen, Laurits
Afbud: Kirsten,
1. Godkendelse af referat. (Vedhæftet dagsorden).
 Godkendt. (Sanne var dog til stede ved sidste møde)
2. Meddelelser fra Ejendomsmesteren.
 1 ud/indflytning siden sidst.
 Indvielse af vaskeri gik godt, og der er fine tilbagemeldinger.
 Parkeringsplads etablering – intet nyt, afventer håndværkere.
 Beskæring igangsat.
 Nyt gulv i varmecentral er igangsat.
 Laurits: ferie uge 43+44, Morten: ferie uge 42.
3. Meddelelser fra Bestyrelsen.
a. Formanden
a. Dato for afdelingsmøde bliver 23 februar 2022. Der er aftalt med
Rikke, og lokale er reserveret.
b. Invitation til bestyrelsesarrangement. D. 16/10 er udsendt. Svarfrist:
5/10.
c. ’Save-the date’ til 22/1 2022 er udsendt til de øvrige bestyrelser.
d. Disse punkter er videregivet til Rikke med henblik på møde i
november vedr ansøgning om støtte fra TAB dispositionsfond: LED
belysning for al udendørs belysning samt optimering af
udsugning/ventilation på 6 resterende opgange på Sønderby Torv.
e. DAB webinar 2021.09.15: Effektiviseringsaftalen 2014-2020 nåede
1,83 mia. Målet var 1,5 mia. Mål for ny 2021-2026 plan er 1,5 mia +
energibesparelser for 300 mio, men reduceres pga mereffektiviseringen i 2014-2020.
f. BL 2+9 Kreds møde 2021.09.11: indlæg om Landsbyggefonden og
bæredygtighed ifm de 17 verdensmål. En meget stor del af mødet
handlede om at påvirke politikere op til kommunevalget.
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b. DAB/TAB
a. DAB:
 Urevideret regnskab rundsendt af Brian Tanzer. Året udviser
et foreløbigt overskud på 660.000 kr (konto 140), der
overføres til resultatkonto (407). Der er samtidigt iht
lovgivningen afviklet på akkumuleret overskud med 262.000 kr
(konto 203).
 ’Danmark spiser sammen’ afholdes i uge 45. Afholdes torsdag
11/11 kl 1730. Gratis, men der skal betales 100 kr. ved
manglende fremmøde. Jørgen og Henrik koordinerer invitation.
Billet afhentes på ejendomskontoret. Frist 5/11.
 DAB’s Fællesskabsdag afholdes 30/10. Invitation er rundsendt
til bestyrelsen.
b. TAB:
 Budget seminar, 17/11.
 Det er meddelt Rikke, at Henrik opstiller som personlig
suppleant for Kirsten. Behandles på Repræsentantskabsmøde
23/11.
 Der har været afholdt ekstraordinært møde i TAB d. 28/9
primært info vedr. drift centeret, samt der blev besluttet at
ansatte tilsluttes ny PFA sundhedsforsikring. Desuden blev vi
informeret om at Ove Svendsen fra Nørreby er afgået ved
døden.
c. Grundejerforeningen
a. Næste møde: 25/10. Generalforsamling 8/11.
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
a. Krolf og TIK Veteransport – pt intet nyt fra Hanne, Laurits om ref
besøg, men det planlægges i nær fremtid. Henrik meddeler dette til
DAB’s project koordinator.
b. Kassereren har sendt en lille bårebuket til Ove Svendsens bisættelse
tirsdag d. 5 oktober (aftalt med formand og næstformand)
4. Byggesag torvet
a. Thomas, DAB: ok til at skifte loftplader. Det undersøges, hvad det vil
koste at reetablere med LED frem for lysstofrør.
b. Byggesag kan forhåbentligt snart lukkes.
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5. Beboerhenvendelser.
a. Intet nyt
6. Beboerinformation/Sønderby Nyhedsbrev.
a. Fællesspisning 11/11, se pkt 3 b.
b. Julearrangement 1. søndag i advent, 28/11, kl 14.
7. Næste bestyrelsesmøde
a. 10/11 kl 19 og 15/12 kl 18 med spisning.
8. Eventuelt.
a. Intet
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