Referat af Finsensgårds afdelingsmøde d. 18. september 2019 kl. 19.00

Punkt

Dagsorden

1.

Velkomst og valg af dirigent
- Som dirigent blev Andreas Røpke (FFB) valg.

2.

Valg af stemmeudvalg og referent
- Det blev nedsat stemmeudvalg.
- Som referent blev Darya Naqishbendi valgt.

3.

Fremlæggelse af beretning
Tiltag i det indeværende år:
- Hundeposer i gården opsat.
- Maling af gelændre ved kældernedgangene.
- E-lås på døren til fælles gårdrum.
- Afslutning af indgangspartierne til opgangene.
- Kompostposer er nu kælderen.
- Teltet i gården.
- Udskiftning af lågen ud til Finsensvej.
- Status på badeværelsesprojekt.
- Børne arrangement – stor ros til Louise, nr. 66.
- Beboerundersøgelse.
- Ny Vaskemaskine.
Udfordringer i indeværende år:
- Brandskade, Adam
- Karina, Ekstraordinært beboermøde
- Udfordringer med driftsfællesskabet
Beretning blev enstemmigt godkendt.

4.

Fremlæggelse af årsregnskab 2018
- Andreas Røpke fremlagde regnskabet 2018.
- Der var ingen mærkbar forskel fra budget 2018 til regnskab 2018, bortset
fra en forhøjet personaleomkostning i forbindelse med driftsomlægning.

5.

Godkendelse af driftsbudget 2020
- Budget 2020 blev enstemmigt godkendt
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6.
6a.

Behandling af indkomne forslag
Fire forslag fra bestyrelsen
- Forslag 1: Istandsættelse af kælderlokale.
Vedtaget. (26 stemmer for, 4 stemmer blankt.)
-

Forslag 2: Istandsættelse af værksted.
Vedtaget. (28 stemmer for, 2 stemmer blankt.)

-

Forslag 3: Låneforøgelse - køkken.
Enstemmigt vedtaget. (30 stemmer for)

-

Forslag 4: Husorden - motordrevet værktøj.
Enstemmigt vedtaget. (30 stemmer for)

7.

Valg af formand
På valg er: Adam Westen-Jensen
- Adam genopstillede og blev genvalgt for de næste to år.

8.

Valg af suppleanter
- På valg var Darya Naqishbendi (ønskede genvalg), og Malene
Engelbrechtsen (ønskede ikke genvalg).
- Vi valgte at udvide antallet af suppleanter fra de daværende to til de nu
tre suppleanter.
- De valgte suppleant blev:
Darya Naqishbendi, Ramin Masood og Vivian Gaba.

9.

Eventuelt
- Malene har oprettet en facebookgruppe tiltænkt beboerne internt i
Finsensgård. Gruppens navn er: Finsensgård 58-68.
- Bestyrelsen oplyser, at der fra 2020 vil ugentlige telefontider hvor man
kan kontakte dem, samt åbne beboermøder hver anden måned. Alt i alt
har dette til hensigt at forenkle kommunikation internt i ejendommen.
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