
Referat af ordinært afdelingsmøde  i Sprotoften, afd. 6 d. 3. marts 2022.

Mødet blev afholdt i afd. 6, fælleshuset kl. 19.00-21.00 med repræsentation fra 20 lejemål ud
af 52 mulige samt samt 3 repræsentanter fra organisationsbestyrelsen: Dorte Sørensen,
Knud Fick, Susanne Sall og 1 repræsentant fra boligkontoret: Christof Kristensen.

1. valg af dirigent: Dorte Sørensen, formanden i organisationsbestyrelsen.
Valg af referent: Charlotte Momberg.

2. Formandens beretning:
Ved det ordinære afdelingsmøde forår 2021 var det ikke muligt at vælge en
bestyrelse. Med en underskriftindsamling blev der derfor indkaldt til et ekstraordinært
afdelingsmøde i oktober 21, hvor en ny bestyrelse blev valgt.
Efterfølgende er der blevet afholdt 3 afdelingsbestyrelsesmøder og to fælles
arrangementer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
I forbindelse med beretningen blev det meddelt af Christof, at nyhedsbrevet fra
kontoret, som blev stoppet i 2018, vil blive genetableret på baggrund af opfordring fra
flere beboere.

3. Regnskabet for 2021 blev fremlagt af Christof og derefter enstemmigt godkendt.

4. Budgettet for 2023 blev fremlagt af Christof og derefter enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag til den nye affaldsordning:
Efter fremlæggelse og debat om forskellige muligheder blev model 2 vedtaget med
følgende stemmetal: forslag 1: 8 stemmer, 2 : 25 stemmer, forslag 3: 5 stemmer,
forslag 4: 2 stemmer.
Forslag 2 indebærer, at vi får en affaldsspand ved hver bolig til rest- og madaffald.
Resten skal afleveres i diverse molokker og haveaffaldsdepotet bibeholdes.

6. Valg til afdelingsbestyrelsen:

Et nyt medlem er valgt for 2 år:
Rita Nielsen Huibregtse, nr 38.
Mette Pedersen, nr. 16, og Bjarne Christiansen, nr. 88, er ikke på valg i år.
Suppleanter:
1.suppleant:  Jimmy Nielsen, nr. 98
2.suppleant: Jytte Madsen, 90.



7. Eventuelt:
Der var fri debat. Følgende spørgsmål blev rejst:

-Udskiftning af døre og karme, hvornår vil det ske?
-Regler for brug af maskinerne i vaskeriet?
-mulighed for at få sat flere skabe ind i handikapboligernes køkkener. Det er

efterfølgende blevet oplyst at de 4 handicapindrettede køkkener i afdelingen må
ombygges til “almindelige” køkkener

Ordstyreren takkede af for et godt møde med god ro og orden.


