Referat af budgetmøde
FFB Stjernen vedr. budget 2018
Afholdt Tirsdag d. 12 september 2017 kl. 19.00.
I Stjernens beboerhus ”Bryggeriet”.

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Valg af stemmeudvalg og referent.
4. Behandling af indkomne forslag vedr. budget 2018.
5. Forelæggelse af driftsbudget og antenne budget.
6. Pause.
7. Behandling af andre forslag.
8. Eventuelt.

Formanden for afdelingsbestyrelsen, Klaus Linder bød beboerne velkommen.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer og Stjernens medarbejdere blev præsenteret.
Klaus orienterede lidt om igangværende aktiviteter herunder det politiske forlig med besparelser samt
samarbejdsmuligheder i det nye fællesskab med FFB.
Efter denne korte velkomst og orientering gik formanden over til aftenens dagsorden.

Punkt. 1. Valg af dirigent.

Frank Jensen blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Der var ved mødets start 33 lejemål til stede.
Der blev ikke delt stemmesedler ud, da det ikke var nødvendigt. Dette godkendte de fremmødte beboere.

Punkt. 2. Godkendelse af forretningsorden.
Forretningsorden blev godkendt.
Punkt. 3 Valg af stemmeudvalg og referent.

Stemmeudvalg blev ikke valgt, da det ikke var nødvendigt.
Bjarne Sørensen blev valgt som referent uden modkandidater.

Punkt. 4. Behandling af indkomne forslag vedr. budget 2018.
Punktet udgik, da der ikke var nogle forslag.

Punkt 5. Forelæggelse af driftsbudget og antenne budget 2018.
Klaus Linder fremviste og gennemgik på power point de væsentligste ændringer i budgettet for 2018.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6. Pause.
Pausen blev afholdt efter mødet, da mødet sluttede tidligt.
Punkt 7. Indkomne forslag.
Punktet udgik, da der ikke var nogle forslag.
Punkt 8. Eventuelt.
Under dette punkt blev der talt om servicemedarbejderne, og deres maskiner der larmer meget på
udearealerne. Der blev efterlyst en støjpolitik.
Vaskekurve i vaskekælder, vedligeholdelse af maskinpark efter sammenlægning med FFB, affaldskurv
ved bænk KGV 104 og basket boldbur på P-dækket.
Mødet sluttede kl. 20.00.
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