
	 	 	 Afdelingbestyrelsen (parlamentarisk) - afdeling 34


Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen onsdag den 27. maj 2020 

Deltagere:	 Regnskabschef Peter Ditmar, AAB

	 	 Regnskabsmedarbejder Lone Møller, AAB

	 	 Formanden, Linda Firlings

	 	 Bestyrelsesmedlem Charlotte Andersen

	 	 Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Kogut

	 	 Bestyrelsesmedlem Birthe Iwasiow (referent)


Afbud:		 Bestyrelsesmedlem Mona Christensen


Punkt 1. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2019 

Peter Ditmar gennemgik posterne i regnskabet. Bestyrelsen bad i den forbindelse Peter Ditmar 
om at undersøge, om afdeling 36 bidrager til vedligeholdelsen ved brud på forsyningsledninger i 
jord.


Lone Møller lovede at undersøge refusion for ejendomsfunktionær. Flytter udgiften til PC til ejen-
domsfunktionær fra afdelingsbestyrelsens konto over til ejendomsfunktionærernes.


Peter Ditmar oplyste, at regnskabet skal være indberettet til Landsbyggefonden inden den 31. maj 
2020. På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde afdelingsmøde, hvor regnskabet 
altid forelægges til godkendelse inden den dato. Afdelingsmødet vil, når afdelingsmøde afholdes, 
blive orienteret og kunne tage stilling til regnskabet.


Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2019 og vil ligeledes gøre det digitalt. 

Punkt 2. Godkendelse af afdelingens budget for 2021 

Huslejen foreslås uændret for 2021.


Peter Ditmar oplyste, at Organisationsbestyrelsen har fået en mulighed i lovgivningen for at god-
kende budgetter op til 2% stigning på grund af COVID-19 situationen. OB vil meddele til afdelin-
gerne, herunder afdeling 34, om det bliver tilfældet. Afdelingsmødet vil i givet fald få forelagt bud-
gettet til orientering, når der kan afholdes afdelingsmøde.


Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021. 

Næste møde 

Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 8. juni 2020 kl. 19.00. 

Punkt 4. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger.
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Referatet er godkendt af bestyrelsen via mail den 5. juni 2020. Både mail og referat er arkiveret 
elektronisk i AAB’s ESDH-system den 7. juni 2020.


Linda Firlings, Charlotte Andersen, Anne-Lise Kogut, Birthe Iwasiow.
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