
Referat af afdelingsmøde torsdag den 9/9-2021 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Chris Cully (fmd. Organisationsbestyrelsen) bød velkommen, foreslog sig selv som dirigent – valgt 
og Tora Kerstens (beboer afd 9), som referent ligeledes valgt. 
Herefter pause og spisning 
Kl. 18.30 blev mødet genoptaget, med udpegning af stemmeudvalg: Torben 
(ejendomsfunktionær), Heidi R (Økonomi) 

2. Godkendelse af forretningsorden – godkendt 
3. Godkendelse af afdelingens budget 2022 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2020. 

Heidi Riis Jørgensen (Økonomi) fremlagde både regnskab og budget – godkendt 
4. Behandling af forslag: 

a. Forslag fra Schannie og Niels, KD 47, st.th.: Ønske om at få reduceret støjgener fra 
Selskabslokalet: Efter udveksling af ideer, blev følgende vedtaget: 
Ændringer til ordensreglerne: Musik må spille frem til kl. 22.00 
Strøm afbrydes kl.23.00  
Der må ikke medbringes egne soundbokse og lignende. 
Der må ikke afholdes 20 års fødselsdage 
Den nye bestyrelse redigerer nuværende ordensregler for leje af selskabslokalet. 
 

Den nye bestyrelse opfordres til at indkøbe nye højtalere, der kan anvendes sammen med 
telefoner. Højtalerne skal have begrænset deres lydstyrke 
 

Den nye bestyrelse opfordres også til sammen med administrationen at undersøge 
mulighederne for ekstra isolering 
 

Hvis der trods disse tiltag er for meget støj fra festlokalet, skal beboere først selv forsøge 
at tale med arrangør, hvis dette ikke hjælper tast 1-1-4 og anmelde Husspektakler 

b. Forslag fra Else og Lars, KD 10, 2.tv.: Indføre privat parkeringskontrol – vedtaget at ny 
afdelingsbestyrelse sammen med administrationen arbejder på hurtigst muligt at få 
indført p-kontrol med f.eks. Q-park 

c. Forslag fra Winni, KD 14, st. th.: At beboere skal høres inden endeligt valg af vinduer, 
havedøre og altandøre: Vedtaget: Ny afdelingsbestyrelse sammen med 
ejendomsinspektør udvælger 3-4 versioner af vinduer, der præsenteres for beboerne. 
Beboerne kan herefter give deres mening til kende og komme med tips og ønsker til såvel 
vinduer, som døre. Desuden skal ny afdelingsbestyrelse arbejde på at få fremskyndet 
udskiftningen af vinduerne fra 2023 til 2022 i samarbejde med ejendomsinspektør. 

5. Valg af formand for 2 år: Der var to kandidater: Lars Skov og tidl. formand Tora Kerstens. Til 
stede var 19 lejemål = 38 stemmer. Der blev afgivet 4 blanke, Lars modtog 24 stemmer og blev 
valgt til ny formand, Tora modtog 10 stemmer 

6. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen: Niels Nielsen og Anne Falk Mikkelsen blev valgt 
uden modkandidater for henholdsvis 2 og 1 år . 

7. Valg af suppleanter: Tora Kerstens blev valgt til 1. suppleant og Helen Andersen til 2. suppleant 
uden modkandidater 

8. Valg af fritidsudvalg: Annette Iversen, Birgit P. Østergaard & Irene Graver blev valgt  
9. Info fra fritidsudvalget: Brunch 3/10 – Tilmelding: 2 voksne + hjemmeboende børn 

Winni: Ønskede yderligere beskæring af træer på plænen, da disse skygger – den nye bestyrelse 
fik til opgave at undersøge om det kan lade sid gøre. 
 
Referent 
Tora Kerstens   


