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Referat af afdelingsmpdet
Tirsdag d.24. november 2OO9 kl.19.OO

i talleslokalerne Strandgade 63.
-il modet vdr modi 26 reprEsentanter fta 23 ,ejer3t svarende r I |nap
l4o% af de stemmeberettio€ leiemSr.
Fomanden bod velkomm;n og_ presentereae bestyretsens medLemmer
og supp eanter ior fo|sanlinsen.

1: Valg af o.dEtyrer og referent.

K Bten Bogh blev valg! tl dlngent og lan Hyrret trt -efereit.

Dirigenten konstaterede herefter/ ar indkatdetse ti afdetingsmod€t
var uddelt i postkasserne d, 26, oktober 2OO8 - atts8 mere end 4
uger roNejen, 09 at Indka de *l indehotdt den if g. vedegr og
Foretni-gsorden galdende d.gso-den, og at atdehngsnooer s:tedes
var b6de rettidist os lovllgt indkaldt.

2: Fr€mleggelse afberetntng tor period€n stden sidste
afdelingsmrde.

Formanden fremlagde bestyretsens beretning for det fortdbne er.
Beretningen blev delt op ifolgende hovedrubrikker, der btev
debatteret enkelWis:

a) Vedliseholdelses- 09 forbedrinssarbejder
b) Ko leKlv rEderet
c) Bygsesjusk sag€n
d) Udearea erne
e) Andre iqangvarende arbejder
r) FallesrLrm
9) BEdelauset (iorelagt af M6rie cranhotm)

Beretningen er i ovrlgt bilagt deite reierdt som et selvstandigt
br lag.

Folgende punkterfra diskussionen btev noteret tit bestyretsens
overuelelser o9 videre beaft ejdninsl

1) TV abonnement lndersoges noje i forbindetse med at vi nu f8r
nye kommunikattonskabter. Det er "kobe6 markeda og derer
rlere bide bedre, billigere og mere fleksibte m!trgheder end vi
16r lvores nuvarende abonnement hos "Yousee,,.
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Byggesjusksagen - skokender o9 lose gave m.v. tigger nu i
Landsbyggefonden (LBF). Bestyretse- rotger sagel noje med
he.bli\ pE at opnE mest nut 9 stotte tir prcje1rer. Der er o,!.
inqen penge i fo.den, si sagen tar tr€kte noqet ud,

Dervar stor opmerksomhed omkring de aterede iverksatte
energlspareforanstaltninger og f ere andre mutigheder btev
n€vnt, herunder blandt andeti Automatisk tys ivaskeriet, stuk
ror vameappar.terne lopganse, p: tangere sigt ydedisere
iorbedrinser ar isolerhg (hulmursiso€nng) eventuett efter
fornyet termofotografering. I forhold titdet prlvate forbrug
blev der spurgt, om det var muligt at fE tal ror varmeforbrug
fof og efter de nye dore og vinduer.

Der blev rejst sporgsmal om kajen kunne teles ud. Ftere
menter det vllle v-re godt med "smukke" skiber der ikke tog
for meget af udsigten. Enkelte ville hetsr bibehotde kajen mod

Besparelsef pE i.dkob 09 h8ndverkerydelser bsr prtoriteres.

Formanden for bSdelauget (Ntarie Granhotm) forta|te om
laugets a-beide, herunoer at der e'elaoleret pate i k.-a , sa
der er  p ads t i l  a l t  18b;de,  De.e- srorr  set  "udsorgf ' .
Det har v-ret noget besverligt atf€ tiladelse tilat r.mme
oale. En lang rafle nyndrghede- sfutte sporqes, rrel nu er
arbejdet altsE fardiqr. Det e- bEdejerne, der fotqe atdte ned
afdelingen, selv bet€ler alle omkoslninger ved prcjektet,
Va. kan se mere p; www.hvide6nit.dk. ivo.oqs:
lont.ktadresse til b:delauoetfrehoSr.

o.t Ur"u tor""te"t ut rB -*" rys pE cytelparterins"-..

Bestyrelsens beretning blev herefter sat ti afstemning. lngen
stemte hodr og beretningen btev godkenda

3r Godkendelse af afd€llngens .egnskab (2OOa/2009).

Torm.nde- 9elnemgil det f.d regnskabsafdetngel udsend!e
i-s-eqnskdb, de. iqen ;, var samme.sk-evet med s8vet de!
gelden-de budget som med budgetforslaget for det kommende
bDd9et6r 2010/2011.

Resnskabet udviste et overckud DA ca. 62.oOO kr..
Dette klnne v:ere blevet betydeligt storre, men er pevirket i negaflv
retning af, at en rekke udesteender omkrins driften af witdeE t
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(klo_ak/ vej, bro mv.) nu endetigt er btevet resutere., men oesverrene_o _egativt reqJt.r for afoe n9e1. Goor.. der ,nratertid, arg.ne ro.drnoeroo t igodeh.ve-oe.n_ er  o- .9t  e.oe,  gr  p3 prads,

Reqnsl.belsoog bLdgerrFrs ovirge po)rp- orev genneng8et rnae.e.r4o ro,Ls pa de s leder,  hvo.  oe- vdr andr i -q;r  e tF.  d ivrgetse. .

Aide ingsmodet godkendte herefter med
regnskab for 2008/2009.

a re stemmer det udsendte

!.'li"'13;!"":,"t :t*'""ens 
drinsbudset ror det kommende

Der brev tasr !Esr _o3, ar bLo.eRer oa.a.ce-er Jden telero-hojetserorDrrdetse -ed o-di.er d1ft, Der ot ver i :reL r | 9e-s€ro el

il::: iJ::?';1;::::"J j".':ff:l:""1"fti":!* ;' - -""
Aidelingsmrdet godkendte herefter med
budqet for  2010/2011.

arre stemmer det fore agte

5.1 Forslag ira afdetingsb,astyretsen om andrinq af
ud ejningsbestemmetserne ror carportene Drag 1.

Fo-ra-oen beg.u-oeoe ro-sdget  Ted 6ns.er  or  ar  sk .be enre-e -enerd 
9 o-dning, hvo- fe.e oeboere over tro f:r

n nrghed ror ar f; rasr p.r- e- ngiptads under t.q, sanr ar I.veronr nsret tir,h.ndicap_ko.etojer,..

Efter diskussion j forsamlingen godkendtes fors ager meo
overvelende maJortet,

5 .2  fo-s 'dg,aa ordet r -gsbesry,etsen or  a-  dgsoudqer  .or  d .vesFveo rqenotde ler  o9 fo .bed- , .9s. roe lder  Dr , .9  2
r"orndndF-  genner9rr  -ors tdgFr ,  der  r_debaere-  en rorhorer'anusnr19.i ro-hotd r, .en rra rger" oes.rtr.ng. E-saqen i- arvrsse o-orelte- er b ever dr.ere end bctg-er og ar etua-ans Fet  L-de6rLd 7a der  l rd  .ge.e 

dor-  o9 v  ndue<p-o je t t-- npo_r.dsF De.ne l6nrdsnr-9 oervder ea FL.,ejero.-ole;e
oa_ca. .20 l - .  De.kvadra ineterpe- : ,  e , rer  onL lg ,5O,_ r . .per maned ror en 90 rn, stor lej|qhed.

f.re. en rori o-a.rse-i-9 btev fo.s.ager !eoteqFr rpo
overu- dende m.jor tet.
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5.3 Forslag fra Sofie Guitois Larsen om ktimam5 for Det Hvide
Snl t  b i lag 3.

Forslagsstileren preciserede, at det meske mere v.ren
rakke sporgsm;l end eteqenrtigtforstag.

Efter precisering af afdetingens htdtidige arbejde med energi
for.nstaltninger enedes man omr at fors agsstitteren skute
soge deltasere til en a.bejdssruppe, de. kan arbejde med
energispareforslag mv. Se vedtagte bttag,

Valg af 2 medlemme. tilbestyrelsen.

Sanne Nielsen blev genvalgt og hidttdige suppteant Karen Vistesen
blev nw.9t  -  begge uden nodlanoid. te-  oq oe99e fo-  en per iooe

7 l Valg af 2 suppleanter tll bestyrelsen.

a:

Anders visby blev genva 9t og Jacob.lessen blev nyva gt, begge
uden nodrald dale- oq be99e .or e1 peiode a. 1 5r.

En beboer takkede bestyrelsen for det store arbejde, den udforcr,

Dirigenten afsluttede modet med at takke for god .o o9 orden
Formanden takkede dirigenten for v€ udfort arbejde.

Mpdet afs uttet k . 21,45,

Rererat uda$€jdet d.02, december 2009.

Kobenhavn,  d ,02,2009

Kirst€n Boqh? Dirigent


