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Svendborg Andels-boligforening 
Afdeling 1 & 3 

Ordinært afdelingsmøde 

Den 25. august 2016 Side nummer: 1 

Til stede fra afdelingsbestyrelsen 
Torben Olsen 
Svend Muhlig 
Lars Kalmar Hansen 
Erik Rasmussen 

Til stede fra hovedbestyrelsen 

Sekretær 
John Tofting 

Dirigent 
Bente Kjær 

Antal husstande afdeling 1 
24 
Antal personer afdeling 1 
31 

Antal husstande afdeling 3 
2 
Antal personer afdeling 3 
2 

Dagsordenpunkt: Beslutning: 

1 Valg af dirigent Bente Kær 

2 Bestyrelsens beretning for perioden Torben Olsen aflagde beretning der var udsendt før 
mødet og bilag til denne beretning. 
Torben Olsen forespurgte forsamlingen om indledning af 
dialog om sammenlægning med afdelingerne 10 og 17. 
Der var spørgsmål vedrørende konsekvenser af sådan en 
dialog, hvilket der kunne besvares med ingen, da alle 
beslutninger vedrørende en eventuel sammenlægning, 
skal træffes af et afdelingsmøde, dialogen skal afdække 
muligheder og konsekvenser, og dermed give et bedre 
beslutningsgrundlag. Indstillingen fra forsamlingen var 
positiv. 
Beretningen blev godkendt. 

3 Regnskab afdeling 3 
Budget afdeling 3 
Regnskab afdeling 1 
Budget afdeling 1 

Regnskab godkendt 
Budget godkendt 
Regnskab godkendt 
Budget godkendt 

4 Indkomne forslag: 
1) Etablering af højtvandslukker på 

den lige side af vejen for at undgå 
vand i kældre. 

2) Afdelingen, finansiere hæk 
mellem lejemålene.  

3) Regnskabskyndig fremlægger 
budget 

 

 
 
 
Enstemmigt vedtaget 
 
Forslaget forkastet 
 
Inspektøren tager sig sammen og øver sig til næste møde 
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Svendborg Andels-boligforening 
Afdeling 1 & 3 

Ordinært afdelingsmøde 

Den 25. august 2016 Side nummer: 2 

Dagsordenpunkt: Beslutning: 

5 Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer: 
Svend Muhlig, Nylandsvej 51 
Dorthe Rasmussen, Nylandsvej 29 
Erik Rasmussen, Rødeledsvej 3 st. th.
  

 
Genvalgt 
Genvalgt 
Genvalgt 

6 Valg af suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen 

1. Ulla Clausen, Nylandsvej 20 
2. Jørgen Tommerup, Nylandsvej 57 

7 Eventuelt: 
Snak om parkeringskultur på Nylandsvej. 
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Bilag til 

Beslutningsprotokol - ordinært afdelingsmøde 2016 
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Afdelingsbestyrelsens  

beretning for 2015 / 16. 
 

Det der har fyldt mest på bestyrelsens program i det forgangne år er, hvordan vi kommer vores 

problem med vand i kældrene til livs, vore forslag til hvordan vi kunne løse problemerne syntes de 

ansvarlige ved kommunen, ikke var gode, og hjælp fra kommunen er ikke en mulighed, der er ingen 

planer om at ændre på kloakeringen på vores vej, vi har inviteret en fra Vand og Affald til at deltage 

i vort møde så vi kan få svar på spørgsmålene, men det ser ikke ud til at der er nogen der vil, vi har 

i hvert fald ikke fået noget svar på invitationen.  

Undersøgelserne vedrørende vand på egen grund, hvor der graves faskiner på grunden til at 

modtage overfladevandet, viser sig ikke at være en mulighed. 

Der er gennemført et forsøg med højtvandslukker, der hindre vandet udefra vejen i at komme ind i 

kælderen, som det vil fremgå af indkomne forslag, foreslår administrationen og 

afdelingsbestyrelsen at vi alle får denne løsning.  

 

Vi vil også lige nævne at bestyrelsens altid er åben for henvendelser fra beboere med noget på 

hjertet, det kan f.eks. være, ideer til forandringer eller forbedringer i afdelingen, eller måske noget 

man er utilfreds med, kom og få en snak, måske kan vi sætte ideerne i værk, finde svar på 

spørgsmål, eller hvad det nu måtte være vi kan hjælpe med. 
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Vedligeholdelse 

3 hovedtrapper er renoveret, så er der kun tre tilbage. 

Almindelig vedligeholdelse af facader. 

2 fedtbrønde fjernet. Hvis forslaget vedr. højtvandslukker vedtages fjernes de resterende 

fedtbrønde. 

Husleje 

Som det fremgår af budgettet, der gennemgås som punkt på dagsordenen, vil der komme en 

huslejestigning på kr. 3,00 pr. m2 pr. år. I 2017.  

Fraflytninger 

I afd. 1 har der i 2015 været 2 flytning. Omkostningerne er dækket af henlæggelserne, hvilket 

fremgår af regnskabet for afd. 1. 

Afd. 3 

Vedligeholdelse 

Der udlægges fliser mellem blokkene i efteråret.  

Grill er opsat 

Husleje 

Som det fremgår af budgettet, der gennemgås som punkt på dagsordenen, vil der komme en 

huslejestigning på kr. 0,0 pr. m2 pr. år. i 2017 

Fraflytninger 

I afd. 3 har der i 2015 været 5 flytninger. Omkostningerne er dækket af henlæggelserne, hvilket 

fremgår af regnskabet for afd. 3. 

 


