
Kort referat 

 
Afdelingsmøde med afd. 15 den 21. april 2015 kl. 19.00 

 
 

Den fungerende afdelingsbestyrelse = hovedbestyrelsen. 

 
 Poul Jacobsen    Kurt Møller Pedersen   Hanne Nygaard  

 Preben Uldahl    Tonny Lis Larsen 

_________________________________________________________________________________ 
1954K-KR/2015 
  

Der var 12 beboere fra 8 lejemål mødt op og administrationen. 

              

1. Valg af dirigent   

Henrik Klitgaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede 

mødets rettidige indvarsling og deraf følgende beslutnings-

dygtighed. Den reviderede dagsordenen blev herefter 

gennemgået. 

 

2. Bestyrelsen beretning  

Poul Jacobsen 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 2,60%. 

4. Afdelingsbestyrelse 
 Der var stemning for at der blev oprettet en ny afdelingsbestyrelse. 

a) Erik Schrøder valgt som formand for 2 år 

b) Hans Jensen og Ingrid Christensen valgt som bestyrelsesmedlem- 

mer for 1 år 

c) Peter Borup valgt som 1. suppleant og Hanne Klith valgt som 2. 

suppleant for 1 år 

 

5. Indkomne forslag 

   Forslag 1:  Plads med mulighed for bilvask. 

    Der er ingen mulighed for at inddrage et areal til en 

vaskeplads.  

    Der henvises til tankstationen i nærheden. 

   Forslag 2:  Montering af krog på altandør. 

    Der stemtes om man selv skulle betale krogen. 

    8 stemte for og 7 stemte imod – så lejeren skal selv 

betale.  
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   Forslag 3:  Opsætning af beholder til batterier mv. 

    Varmemesteren fremskaffer en beholder. 

   Forslag 4:  Storskrald. 

    Vi har ingen plads til opsamling af storskrald. 

   Forslag 5:  Placering af cykelskur. 

    Placering A (ved siden af legepladsen) blev vedtaget 

med stemmerne 10 for og 0 imod. 

   Forslag 6:  Afdelingsbestyrelse. 

    Der blev valgt en afdelingsbestyrelse. 

   Forslag 7:   Rosenbede. 

    Rosenbedene beholdes et par år mere for at se om 

ikke roserne får fat. 

   Forslag 8:   Parkeringsarealer. 

     Der startes renovering af parkeringsarealerne i maj     

                   2015. Renoveringen deles over 2 gange. 

   Forslag 9:   Beplantningen på den lydisolerede væg. 

     Beplantningen hæftes op. 

   Forslag 10: Stativ til at banke tæpper på. 

     4 stemte for og 4 imod. Således ikke vedtaget. 

   Forslag 11: Cykelskur. 

     Placering er vedtaget. Se punkt 5. 

   Forslag 12: Glasplader på altanerne. 

     Er blevet lavet. 

   Forslag 13: Vendeplads. 

     Der bliver sat skilt op med parkering forbudt. 

   Forslag 14: Opsyn med afdelingen: 

     Varmemesteren vil sammen med den nye   

afdelingsbestyrelse fortsat forsøge at holde  

afdelingen pæn og ryddelig.   

 

5. Eventuelt Den nye afdelingsbestyrelse skal aftale et møde for at komme i gang 

med arbejdet. 


