
Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 11-12-2019 / 22-01-2020

Til stede:  Tina (9), Kasper (23), Inge (6), Bettina (15) og Anita (8)
Afbud: Ingen

Protokol:
• Underskrives næste gang.

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Der er flere og flere som kommer på nabohjælp appen. Det er et super værktøj til at få indblik i vores 

lokal område, når der er noget som man evt. skal holde øje med.
• Vi har fået brev fra Nordea. Der har været en del omtale af negative renter ved indestående penge. 

Nordea af meldt ud, at de ikke vil kræve negativ rente i vores forening. 

Eventuelt:
• Det er ved at være tid til dette års generalforsamling. 

Det bliver i år afholdt i Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense d. 18.03.2020 kl. 19.30. 
- Det er ikke længere muligt at afholde på Næsbylund Kro, da den er blevet solgt. 
- Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest d. 10.03.2020

• Nye skraldespande: Alle modtager 2 ens beholdere á 240 liter d. 24 marts i år. 
Én til dels hverdags affald, dels til bio affald (madrester osv.), hvortil der leveres gratis plasticposer som 
skal bruges, da de er bio-nedbrydelige. Når man er ved at løbe tør for poser, skal man binde en tom pose 
fast på håndtaget når den står til tømning. 
Den anden spand bliver dels glas/metal og dels pap/papir. 
Der kan læses mere om ordningen i det brev der er sendt til ens e-boks eller sendt med posten, hvis man 
har denne ordning med kommunen. 
- Ordningen beløber sig til 2.206 kr. om året (med forbehold for prisstigninger i fremtiden) 
- I denne ordning er der også betalt for afhentning af storskrald og containerpladser, som vi kender det 
fra i dag. Hver andel bliver opkrævet separat, så det ikke skal indkræves via huslejen, som ellers først var 
deres krav. Ønsker man større beholder, bliver én beholder skiftet ud med 2 hele. Man har så 3-4 spande 
alt efter hvad man ønsker. Dette afreges med Odense Renovation og bestilles via Odense Renovations 
hjemmeside. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 19.02.2020 kl. 19.30 hos Inge.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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