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Dato: 4.maj 2020
Afd.

024 – Thyrasvej/Valdemarsvej

Refeerat

Møde hos FællesBo 30. april 2020

Deltagere

Afd. 024: Jesper Schreiber, Steffan Tovgaard, Klaus Olesen, samt
Elsa Hansen
Org. Best.: Heidi G. Larsen
FællesBo: Ole Rahbek og Jan Kjeldsen

Baggrund: Landsbyggefonden har informeret om en mulighed for at afdelingens
renoveringsprojekt muligvis kan fremrykkes.
Forudsætningen herfor er, at der godkendes et skema A (Budget for
renoveringsprojektet) inden sommerferien 2020.
Skema A skal godkendes på et byrådsmøde den 22. juni 2020, og for
at nå denne dato er afdelingsbestyrelsen indkaldt til nogle møder, for at
afdække afdelingsbestyrelsens holdning til en godkendelse af skema A
for afdelingens renoveringsprojekt.
Under normale omstændigheder vil et ekstraordinært afdelingsmøde
være det fora, hvor renoveringsprojektet godkendes, men under de nuværende omstændigheder, kan det ikke lade sig gøre at samle afdelingens beboere til et sådant ekstraordinært afdelingsmøde.
Under de nuværende omstændigheder har organisationsbestyrelsen
kompetencen til at godkende skema A på afdelingens vegne, men dette
vil ikke ske uden en anbefaling fra afdelingsbestyrelsen og et forbehold
for at renoveringsprojektet godkendes på et ekstraordinært afdelingsmøde formentligt efter 1. september 2020.
Beslutning:

På dagens møde besluttede flertallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne at anbefale at organisationsbestyrelsen godkender skema A for
afdeling 024 renoveringsprojekt under forudsætning af at beboerne på
et senere tidspunkt (formentligt efter 1. september 2020) får mulighed
for at godkende renoveringsprojektet før dette kan realiseres.
Formanden Jesper Schreiber kontakter hurtigst muligt de 2 medlemmer, som ikke deltog ved dagens møde og vender tilbage med deres
holdning til en eventuel fremrykning af renoveringsprojektet.

Efterskrift:

Den 4. maj meddelte formanden Jesper Schreiber, at der nu er enighed
i bestyrelsen om at anbefale organisationsbestyrelsen at godkende
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skema A under forudsætning af at afdelingens beboere får mulighed for
at stemme om projektet på et ekstraordinært afdelingsmøde.
Referent
Jan Kjeldsen

