
Ordinært afdelingsmøde, afd. 10.    Onsdag d. 28. august 2019 

 

1. Valg af dirigent: Stine Kallerup Sørensen 

1.1  Valg af mødesekretær: Jane Overgaard 

1.2  Godkendelse af forretningsorden: Godkendt 

2. Godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde: beboer kommenterer på 

beretningen, han synes ikke, at afd.bestyrelsen gør noget for at ændre på de negative ting i 

afdelingen, vi svarer, at vi synes, vi reagerer på problemer med at skrive om det i referatet, 

sende brev til enkelte eller alle beboere. Beboer fortæller, at der skal være tillid til afd. 

bestyrelsen, han synes, reglerne skal overholdes og ved godt, at det ikke er os, der finder på 

dem. Hanne noterer, at vi i bestyrelsen ikke vil være politimænd, derfor ønsker vi, at 

beboerne tager ansvar. Beboer ser også, at der fyldes alt andet end skrald i 

skraldecontaineren. Beboer efterspørger, hvem hun skal kontakte, når skraldecontaineren 

er i stykker, svaret er service. Godkendt og beretningen vedlægges referatet. 

2.1 Godkendelse af budget: Preben har gennemgået budgettet. Bemærk, der er lagt op til 

huslejefald på 2% i 2020. Budgettet er godkendt. 

2.2 Godkendelse af regnskab af afdelingens rådighedsbeløb: Rikke fremlægger regnskabet 

herfor. Godkendt 

3. Indkomne forslag: 

- Fælles bænke i afdelingen, stillet af Lykke Fredsted. Opgaven gives til afd.bestyrelsen om 

placering af nogle flere bænke, hvor der tages hensyn til beboere. For: 27 Imod: 15 Blank: 5. 

Forslaget er vedtaget. 

- Nye nedgravede affaldsbeholdere, stillet af afdelingsbestyrelsen. Enstemmigt JA. Forslaget er 

vedtaget. 

- Mulighed for en plads til/ container og dermed hjælp til bortkørsel af haveaffald, stillet af 

afdelingsbestyrelsen. Enstemmigt JA. Forslaget er vedtaget. 

- Vaskepladsen åbnes igen for bilvask og strøm til støvsugning, stillet af Leif Juul og Niels 

Jespersen. Enstemmigt NEJ. Forslaget er ikke vedtaget. 



- Kan der etableres parkeringspladser ud mod vejen ved nr. 16, forslag stillet i 2018; men der 

kan først stemmes om det i dag, da prisen først kendes i dag, og det vil økonomisk have 

betydning for afdelingen. Enstemmigt Nej. Forslaget er ikke vedtaget. 

3.1 Beslutning om afholdelse af regnskabsmøde: Der afholdes ikke regnskabsmøde, kun 

ordinært afdelingsmøde. 

4. Valg til afdelingsbestyrelsen: 

- Valg af formand til afdelingsbestyrelsen: Hanne tager over som formand. 

- Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen: Rikke fraflytter afdelingen og udtræder derfor af 

afd. bestyrelsen Sonja, Hanne og Annette er på valg, men ønsker genvalg og fortsætter derfor. 

Hanne foreslår Yasar nr. 22.1.tv som nyt medlem til bestyrelsen, han vælges ind. 

- Suppleant(er): Jan Jørgensen 

- Valg til Vandværket: Hanne Brauer 

- Valg til Varmeværket: Annette Flemming 

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer: Vi vælger i bestyrelsen, hvem der skal deltage, alt 

efter hvem der har mulighed for at deltage. 

6. Eventuelt: 

- Solfangere på taget i forbindelse med maling af taget, eller når afdelingen skal have nyt tag i 

2027/28. Afd. bestyrelsen tager det til efterretning. Ligeledes nævnes det, at der er mos på 

tagene. 

- Når de grønne sprøjter fliser og ukrudt, hvad sprøjter de så med? Preben svarer, at det er 

tilladt sprøjtemiddel imod ukrudt. 

- Kan der fjernes alger på terrasserne, og hvad må man selv bruge for at fjerne alger med. 

Bestyrelsen hører service og noterer det i referatet og evt. i nyhedsbrevet. 

- Røggener, når naboer går udenfor og ryger. Der findes ikke regler herfor, og folk har ret til at 

ryge i eget hjem. Findes der ikkeryger boliger (røgfri bolig)? Det gør de i nogle afdelinger, 

svarer Preben. 

- A-blokken, det noteres, at det er en ghetto blok, 14 ud af 24 lejemål er indvandrere. Kan man 

hjælpe dem inden indflytning med at forstå reglerne for afdelingen. Vi har fået en folder for en 

måneds tid siden, den får nye indflyttere fremadrettet. Det påpeges også, at beboere skal klage 

til kontoret, når der er noget, der ikke er i orden/stemmer overens med vores ordensreglement. 



 

Stemmetællere hvis der bliver behov for det: 

Jan  

Lene 

Merete 

 


