
         Kort referat  

 
Afdelingsmøde med afd. 09 den 28. april 2015 kl. 18.00 

 
 

Den fungerende afdelingsbestyrelse: 

 
 Henrik Borup  Gitte Christensen       Christian Benzon   Emil Seifert 

________________________________________________________________________________ 
           

Der var 40 beboere fra 29 lejemål mødt op, endvidere var hovedbestyrelsen og 

administrationen repræsenteret på mødet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            1954M-KR/2015 

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 2014 samt forelæggelse af budget til   

    godkendelse 

Henrik Klitgaard gav en kort orientering om regnskabet for 

2014. 

Henrik Klitgaard gennemgik budgettet for 2016, som blev  

 godkendt  med en lejeforhøjelse på 0,00%. 

 

4. Valg til afdelingsbestyrelsen 

 a) Valg af 2 bestyrelsesmedlem, afgår efter tur 

Emil Seifert og Christian Benzon blev genvalgt for en ny 2 årig periode. 

 

 b) Valg af 2 suppleanter 

Mai-Britt Sørensen 1. suppleant og Annett Villefrance 2. suppleant  

 

5. Indkomne forslag 

 

   Forslag 1: Rottebekæmpelse. 

    Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
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   Forslag 2:  Små skraldespande opstilles udendørs. 

  Forslaget blev nedstemt med 21 for og 37 imod. 

  Afdelingsmødet besluttede at afdelingsbestyrelsen skulle se 

på skraldespandene i ”Kridtgraven” og evt. opsætte nogle 

få af disse i afdelingen. 

 Forslag 3:  Hegn i stedet for hæk. 

  Forslaget blev nedstemt med 3 for og resten imod. 

 Forslag 4: Renovation. 

   Der bliver sat flere containere op. 

 Forslag 5: Cykelskure. 

   Der er ikke økonomi til yderligere cykleskure, 

 Forslag 6: Asfaltbelægning på parkeringsplads. 

   Der er ikke økonomi til ny asfalt pt. 

 Forslag 7: Videoovervågning. 

  Forsamlingen blev enige om videoovervågning på 

Forbindelsesvejen og info om nabohjælp via brev fra 

boligforeningen. 

 Forslag 8: Lovliggørelse at holde hund. 

  Forslaget blev nedstemt med 6 for og 52 imod. 

 Forslag 9: Om tilføjelse til vedligeholdelsesreglementet vedr. 

maling af udvendig hegn og låge. 
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 Forslag 10: Udskiftning af udsugningsanlæg. 

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Eventuelt Der blev talt om at afholde fælles arrangementer for alle beboerne. 


