
Baunevangens ældreboliger - Beslutningsreferat    

Afdelingsmøde fredag den 13. marts 2015 i Baunevangens beboerhus  

 Dagsorden:  

 Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent  

Ad. 2 Valg af stemmeudvalg og referent  

Ad. 3 Fremlæggelse af beretning  

Ad. 4 Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015/16 og seneste årsregnskab til orientering.  

Ad. 5 Behandling af indkomne forslag.  

1. Forslag om ændringer til husordenen  

2.    Forslag om gennemsyn af alle vinduer  

3.    Forslag til hegn omkring 'Esthers Plads' og flytning af kontakten til udsugnings-  
       anlægget.                             

4.    Forslag om blomster og LED lamper i bede og ved træer  

5.    Spørgsmål vedr. rampe til beboerhuset og spørgsmål om hvorvidt en beboer fra  

      ældreboligerne kan være medlem i den af organisationsbestyrelsen nedsatte   

      afdelingsbestyrelse  

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Ad. 7 Valg af repræsentantskabsmedlemmer  

Ad. 8 Eventuelt  

  

Ad. 1    Birgit Bilstrup bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra administrationen. 

Endvidere blev Birgit Bilstrup valgt som dirigent og kunne konstatere, at formalia omkring 

indkaldelse og afholdelse af mødet var i orden.  

 Ad. 2 Grethe Berke og Esther Sørensen blev valgt til stemmeudvalg. Gerd Wegener blev valgt til 

referent.  

 Ad. 3 Birgit Bilstrup fremlagde afdelingens beretning og orienterede kort om årets tiltag og 

arbejdsopgaver.  

 Beretningen blev vedtaget.  



Ad. 4  Khesraw Rye Nayebkheil, økonomimedarbjder fra KAB, fremlagde årsregnskabet til 

orientering.  

 Budget 2015/16 blev gennemgået og efter enkelte spørgsmål, blev budgettet godkendt.   

Ad. 5 Forslag 1 - blev godkendt og det aftaltes, at der skulle findes en løsning på brugte batterier og 

elektriske pærer.   

 Forslag 2 - umiddelbart er vinduerne gennemgået for utætheder, så det aftaltes, at driftschefen ville 

besøge 3 beboere for nærmere gennemgang.  

 Forslag 3 - afdelingens funktionær Rene indkøber og opsætter hegn på overdækningen ved 

”Esthers Plads”.  

Det blev besluttet, at der på el-måleren markeres hvor udsugningsventilationen er tilsluttet, så den 

kan slukkes separat i tilfælde af luftalarm.  

  Forslag 4 - blev ikke vedtaget. Beboerne sørger selv for blomster og hyggelys.  

  Forslag 5 – der arbejdes stadig på en løsning vedrørende rampe til beboerhuset.  

 Det er ikke en mulighed, at en enkelt beboer kan være med i den af organisationsbestyrelsen 

udpegede arbejdsgruppe.  

Ad. 6 Der var ingen kandidater til valg, så organisationsbestyrelsen fortsætter arbejdet.  

Ad. 7 Grethe Berke og Esther Sørensen blev valgt til repræsentantskabet.  

Ad. 8 Intet  

 Mødet blev hævet kl. 12.45  

  

  

  

___________________________  _____________________________  

Birgit Bilstrup      Carsten Groth Rasmussen  

dirigent                 formand for organisationsbestyrelsen  

 


