
Andelsboligforeningen Hasselvænget

Lundeborg, den 11. juni 2022

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2022

Til stede: Frank, Charlotte, Ruben, Tine, Elin og Annette

Første møde med vores nye formand, velkommen til ham.

Bestyrelsen blev enige om, at uddelegere mere til mindre udvalg. De får specifikke opgaver, men

hvis der bliver tale om, at der er økonomi eller beslutninger der skal tages, skal bestyrelsen ind

over. Lige nu har vi 2 grupper som er:

Havegruppen: Bestående af Dagmar, Dorte og Lisbeth, de tager sig af indretning på fællesareal.

Varmegruppen: Bestående af Poul Erik, Ruben, Frank og Claus Videbæk, de tager sig af udfor-

dringen med nye muligheder for el og opvarmning af husene.

Grupperne kan kun nedlægges af bestyrelsen.

De nye udvalg er:

Vedligeholdelsesudvalg: Bestående af Ruben og Frank.
De skal være fremsynet m.h.t. maling af udvendig træværk, vedligehold/udskiftning af diverse,så vi

har overblik over hvad der skal ske og sætte penge af til det i god tid.

Vedligehold af fællesareal: Bestående af Poul Erik, Claus Videbæk og Elin.
De skal tage sig af græsslåning og det vilde bed, de skal også indkalde til arbejdsdage.

Økonomiudvalg: Bestående af Charlotte, Viben og Frank.
Skal være opmærksom på bl.a. vores lån eller hvis der noget andet økonomisk der skal tages be-
slutning om.

Festudvalg: Bestående af Ketty, Lisbeth, Dagmar og Susanne.
De arrangerer vores årlige sommerfest og hvis de har lyst kan de arrangere andre sammenkom-

ster.

Hussalg: Bestående af Vicky.
Hun tager sig af alt det praktiske vedrørende hussalg, såsom syn og beregning af værdien. Besty-

relsen skal dog godkende udfærdigelsen til overdragelsen.

Udvalg til dokumentgennemgang: Bestaende af Tine og Elin.
De skal bl.a. gennemga vores husorden og vedteeger, de har efterhanden nogle ar pa bagen, sa
hvis der er noget der skal slettes eller ændres, må det op på en generalforsamling.

Vi håber på positiv opbakning fra andelshaverne og at de vil varetage de poster de har fået tildelt.

Så er der nyt fra varmegruppen.

Frank er blevet inviteret med i en fælles gruppe i Lundeborg. De arbejder på fælles varme i byen
herunder fjernvarme. Vester Skerninge har lige fået godkendt 98 mill. af kommunen til fjernvarme
efter 9 år. Deres tilslutningsafgift er 35.000.



Så nu vil gruppen undersøge om der kan oprettes fjernvarme i Lundeborg. Hvad koster det? Hvor

længe varer det? + andre relevante spørgsmål. Jo flere tilslutningerjo billigere bliver det, og øko-

nomisk er det billigere end gas.

Der bliver afholdt møde i Aktivhuset den 22.6. kl. 19.30, hvor alle er velkommen.

Charlotte kommer med en bøn der hedder, vil i skrive husnummer på ved bankoverførsel af husle-

je, det vil lette hendes arbejde, på forhånd tak.

Der var en gammel fugtskade i nr. 35 i væggen in mod badeværelset, så nu tager vedligeholdel-

sesudvalget det op, det kan være at gummifugerne i brusenichen skal tjekkes igen.

Maleren kan ikke huske farvekoderne til vores skur/carporte, det er:

Skifer 270
Stengrå 260
Svensk rød 504

Lys Dodenkopf (den oprindelige brune) 520

Viben fra nr. 35 vil gerne have lov til at sætte en container op nede for enden af vejen, i hjørnet

over mod Flemming ud for vendepladsen, til hun er klar med boligen. Det har vi sagt ja til, håber

ikke det generer nogen.

Vores fremtidige drøftelser bliver bl.a. om der skal laves et udvalg til mærkedage og drøftelse af

interesselisten.

Nye møder er planlagt til 19/8, 14/10, 22/12, 10/2-23 og 23/3, selvfølgelig med forbehold.

Den 17/12 holdesderjulefrokost for bestyrelse og suppleanter med påhæng.

Generalforsamlingen er fastsat til 20/4-23 kl. 18.00 i Aktivhuset.

P.b.v.


