
Referat fra afdelingsmøde SAB afdeling 5 og 6 

Tirsdag den 8-9-2015 på Hotel Svendborg 

 

1. Bestyrelsen forslår Torben Olsen som bliver valgt til dirigent. 

2. Jonna Mortensen fremlægger bestyrelsens beretning, (beretningen bliver lagt 

på afd. 5 & 6’s hjemmeside og kan yderligere hentes på SAB’s kontor). 

Jonna Ottesen spørger ind til aktiviteter som skulle samle afd. 5 & 6, men der 

er ikke sket noget. Formanden opfordrer alle beboere til at komme med 

forslag og selv være med til at få dem gennemført.  

3. Regnskab og Budget: 

Dirigenten foreslår at den afdelings beboere der ikke har noget at gøre med 

det regnskab og budget der bliver gennemgået, kan gå ud og holde pause, 

men der er ikke nogen der tager i mod tilbuddet. 

John Tofting gennemgår først rengskab for afd. 5 og der spørges ind til 

udgifterne til fælleslokalet af Annie Favilla m.fl.. John Tofting kan ikke svare 

direkte og lover at finde alle bilag og tage en snak med Annie Favilla om dette. 

Hvis det viser sig at tallene ikke er korrekte, vil det komme med ud i næste 

referat fra Bestyrelsesmøde i afd. 

Budget i afd. 5: var der lidt snak om antenne budgettet og det vides ikke 

endnu om hvad der sker når det kommer i frit udbud, vi vil høre mere når det 

sker. Budgettet blev vedtaget 

John Tofting gennemgår derefter afd. 6 regnskab uden der komme 

bemærkninger og derefter gennemgang af budgettet i afd. 6 og det bliver 

vedtaget. 

4. Indkommende forslag: 

1. Forslag: trækkes 

2. Forslag: trækkes 

3. Forslag: nedstemt 

4. Forslag: nedstemt 

5. Forslag: Vedtaget 

6. Forslag: nedstemt 

6A. forslag: nedstemt 

7. Forslag nedstemt 



8. Forslaget afvises. Der kan ikke stemmes om forslaget, da det er en 

beskyttelse, der træder i kraft, hvis en beboer ønsker døren låst. 

9. Forslag afvises. Se ovenfor ved forslag 8. 

10.  Forslag nedstemt 

11.  Forslag nedstemt 

12.  Forslag nedstemt 

5. Valg af bestyrer til fælleslokale: Susan Jørgensen fra nr. 6 st.th blev valgt 

6. Valg af afdelingsbestyrelse medlemmer: Karin ønsker ikke genvalg. 

Nat Reinikka nr. 6 st.th og Jørgen Hansen nr. 25 1. sal blev valgt for en 2 – årig 

periode. 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen (1 år): valgt blev Annie Angelbo nr. 

1 st.th (1. suppl) 

Rikke Kongstad nr. 21 1.th 2. suppl.) og Søren Fogsgaard nr. 21 1.th. (3.suppl.) 

8. Valg til repræsentantskabet i SAB: Jonna Mortensen, Tom Poulsen, Henning 

Tofte og suppleant Nat Reinikka 

9. Eventuelt: var der en livlig snak. 

 

 

Referent Karin Johansen 


