Ansager Boligforening
Mødetype: Bestyrelsesmøde
Sted: Ansagerhallens cafeteria.
Fremmødte: Kent Skovgaard - KS, Birthe Pedersen – BP, Lena Pedersen – LP, Laurids Kaspersen – LK,
Fraværende: Jytte M. Christensen – JMC
Dato: 2. september 2021
1. Godkendelse af sidste referat.
Referat blev underskrevet og godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen.
Kent Skovgaard blev genvalgt til formand. Birthe Pedersen blev genvalgt til næst formand.
Bestyrelsen er herefter bestående af.
Kent Skovgaard – formand
Birthe Pedersen – næst formand
Lena Pedersen – bestyrelsesmedlem
Jytte M. Christensen – bestyrelsesmedlem
Laurids Kaspersen - bestyrelsesmedlem
3. Siden sidst
Der har hen over sommeren været en del samtidige fraflytninger og et par stykker er under
opsigelse.

KS har indkøbt ny mobiltlf. Da skærmen på den gamle tlf. gik i sort.
4. Godkendelse af budgetter for 2022.
Budgetterne blev gennemgået for de enkelte afdelinger. Det blev bemærket at der er stor forskel på
ændringer i renovationsudgifter mellem afdeling. Afd. 03 falder med kr. 10.000 mens afd. 04 stiger
med kr. 12.000. KS undersøger ved administrationen om der er en fejl eller forklaring på
udsvingene. Med forbehold for fejl, blev budgetterne godkendt.
5. Køkkenprojekt afd. 03.
Forberedelse til opstart af køkkenprojekt i afd. 3 er ved at være på plads. Tidsplan omdeles inden
længe til beboerne.
I det seneste godkendte budget for projektet, er der indregnet kr. 33.000 til udvidelse og ændringer
da de sidste detaljer ikke var helt på plads. KS har modtaget et tillægstilbud fra HTH på levering af
garderobeskabe til de 4 små boliger til samlet kr. 42.568. Der var enighed om at takke ja til tilbudet
således alle boliger dermed får indbygget skabe i soveværelset.
6. Behandling af indkomne forslag til afdelingsmøde den 21. sep.
Et enkelt forslag var indkommet og blev behandlet. Forslaget og løsningsforslag/svar medtages på
afdelingsmødet.
7. Øvrige forslag.
Her forelå intet
8. Eventuelt
Her forelå intet

