
Afdelingsmøde afd. 37 tirsdag d. 07.09.2021 kl. 19.00 

 

Referent: Helle Helbo 

Dirigent:  Rikke Bredal blev valgt som dirigent. 

 

Valg af dirigent og referent: 

 Helle Helbo valgt som referent. 

 

Godkendelse af forretningsorden: 

Forretningsorden blev fremlagt og godkendt. 

 

Fremlæggelse af beretning: 

Se vedhæftet bilag. 

Beretningen godkendes uden kommentarer. 

 

Godkendelse af afdelingens budget 2022 samt forlæggelse af afdelingens regnskab 2020: 

Bestyrelsen gennemgik det fremsendte regnskab og budget og fremhævede det som de 

mente var de vigtigste hovedpunkter. 

Budget 2022: 

Budgettet blev godkendt. 

Regnskab 2020: 

Ingen kommentar til regnskabet. 

 

Behandling af indkommende forslag: 

1. B-ordning: 

De personer som har været til stede, har alle stemt for forslaget – og det blev hermed 

vedtaget. 

2. Vaskehus: 

Da vi deler vaskehus med afdeling 43, kan vi i afdeling 37 ikke bare vedtage forslaget. 

Hvis der stemmes for forslaget, skal bestyrelsen tage afstemningen med til den anden 

afdeling.  



Bestyrelsen foreslog derfor nogle forbedringer i form af folie på vinduer, skift lyskilde til 

LED, justere dørpumpe således døren ikke smækker så hårdt. Endvidere forslår vi 

afdeling 43, om at så vidt muligt at vaskehuset ikke benyttes i tidsrummet 23-6. 

De fremmødte stemmer alle for forslaget og bestyrelsen tager derfor forslaget med til 

bestyrelsen i afdeling 43, samt tager en dialog med hovedkontoret vedr. forbedringer. 

 

Valg af formand: 

 Charlotte Vestergård er fratrådt som formand grundet flytning. 

Nyvalgt formand er Rikke Bredahl 

 

Valg af bestyrelsesmedlem: 

Agnethe Rasmussen er på valg – og vi har fået tilsagn til at hun ønsker genvalg, såfremt 

andre ikke ønsker at stille op. 

Agnethe Rasmussen er genvalgt. 

Helle Helbo er rykket op som bestyrelsesmedlem og er på valg 2022. 

 

Valg af suppleanter: 

Anne Sofie Skaanning nr. 64. 

 

Eventuelt: 

▪ En beboer spørger ind til muligheden for at få fibernet i afdelingen, nu hvor TDC 
har lagt ledninger til dette i jorden. Bestyrelsen fortæller at flere beboer har nævnt 
dette, men at TDC kræver et vis antal lejemål for at ville dette.  
Men bestyrelsen vil arbejde videre med dette og undersøger muligheden for at få 
lagt fibernet ind. 

 

▪ Bestyrelsen er påbegyndt arbejdet med pjece til nye beboere, og vil i den 

kommende tid arbejde videre med dette. 

 

▪ Afdeling 37 har en facebook gruppe som hedder ”Ladefogedvej - afd. 37”, som alle 

beboere opfordres til at tilmelde sig, her vil bestyrelsen ind i mellem ligge 

informationer ind, samt beboerne kan bruge den til kommunikationskanal for 

relevante ting vedr. afdelingen. 

 

▪ Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder vil fremover kunne findes på 

Almenbos hjemmeside (almenbo-aarhus.dk) under afdeling 37.  

 


