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Den fungerende afdelingsbestyrelse: 

 Henrik Borup    Gitte Christensen  

 Christian Benzon    Emil Seifert 

_________________________________________________________________________________ 
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Der var 21 beboere fra 15 lejemål mødt op, endvidere var hovedbestyrelsen og 

administrationen repræsenteret på mødet. 
           

1. Valg af dirigent   

Henrik Klitgaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede 

mødets rettidige indvarsling og deraf følgende beslutnings-

dygtighed. Dagsordenen blev herefter gennemgået. 

 

2. Bestyrelsen beretning  

Henrik Borup fremlagde bestyrelsens beretning, som blev 

godkendt. 

 

3. Orientering om regnskabet for 2013 samt forelæggelse af budget til   

    godkendelse 

Henrik Klitgaard gav en kort orientering om regnskabet for 

2013. 

Henrik Klitgaard gennemgik budgettet for 2015, som blev  

 godkendt med en lejeforhøjelse på 3,29%. 

 

4. Valg til afdelingsbestyrelsen 

 a) Valg af formand, afgår efter tur 

  Henrik Borup blev genvalgt for en ny 2 årig periode. 

  b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem, afgår efter tur 

Gitte Christensen blev genvalgt for en ny 2 årig periode. 

  c) Valg af 2 suppleanter 

Ingen ønskede at opstille.  
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5. Indkomne forslag 

 

   Forslag 1: Bord og bænke ud for Forb. 111G 

    Forslaget blev nedstemt med 6 for og 15 imod. 

   Forslag 2:  Små skraldespande med låg opstilles i hver ende 

af blokkene. 

  Forslaget blev nedstemt med 1 for og de fleste imod. 

 Forslag 3:  Nye striber på p-pladserne og båse til store varevogne. 

  Striberne bliver automatisk lavet ifm. alm. vedligeholdelse. 

 Der var flertal for, at afdelingsbestyrelsen skulle tage 

stilling til hvor og hvor mange båse der er plads til, mht. 

store varevogne. 

 Forslag 4: Referat af afdelingsmødet uddeles til alle beboere. 

 Iflg. vores vedtægter er et beslutningsreferat tilgængeligt 4 

uger efter mødet, pt. kan dette læses på kontoret. 

 

6. Eventuelt Der blev talt om en liste med tlf.nr. som kan benyttes uden for 

kontorets åbningstid ifm. en akut situation. 

 Utilfredshed over manglende trappevask og kildesortering på 

containerpladsen fra beboernes side.   

   
 

 


