
Afdelingsmøde mandag d. 28. februar 2022 kl. 19, afd. 53 

Sted: Kulturhuset Herredsvang 

På mødet deltog 17 beboere samt 2 medlemmer fra organisationsbestyrelsen og 4 fra administrationen 

 

 Dagsorden:  

1. Velkomst v/formand for organisationsbestyrelsen, Chris Cully.  

Chris Cully byder velkommen og gennemgår dagsorden. 

2. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Chris Cully fra organisationsbestyrelsen. 

Referent: Anna Sofia Irons fra administrationen.  

3. Godkendelse af forretningsorden.  

Forretningsorden godkendt. 

4. Orientering om afdelingen og det at bo i en boligforening v/bestyrelsesmedlem, Christina Søby.  

Afdelingen har en sum penge, som kan bruges på aktiviteter og andre ideer i afdelingen. På 

afdelingsmødet kan alle beboere komme med ideer og forslag. 

Ejendomsfunktionærer kan kontaktes, hvis der fx er en dryppende vandhane eller andre ting, der 

driller i hverdagen. Man er også velkommen til at kontakte afdelingens inspektør, hvis man ikke kan 

få fat på ejendomsfunktionæren. Administrationen er altid klar til at hjælpe og kan kontaktes ved 

spørgsmål. 

Der findes et aktivitetsudvalg i boligforeningen. De laver fx arrangementer som Jul i Friheden, der 

er for alle boligforeningens beboere. Hold øje med opslagstavlen. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

6. Afstemning om afdelingsbestyrelsen skal konstituere sig selv.  

Der bliver enstemmigt stemt for at konstituere sig selv. 

7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen – bortfalder, hvis pkt. 6 vedtages.  

Bortfaldes  

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.  

5 beboere har meldt sig til afdelingsbestyrelsen, og det blev besluttet af den skulle bestå af 3 

medlemmer samt 2 suppleanter. På valg var Jeppe Ramiro Skov fra 1G, Sara Adamczky Bak fra 1F, 

Mathias Voetmann fra 1G, Maj Marie Hougaard Jensen fra 1F og Nicole Larsen fra 1F.  

Efter stemmeoptælling er Jeppe Ramiro Skov, Sara Adamczky Bak og Mathias Voetmann blevet 

valgt til afdelingsbestyrelsen.  

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.  

Suppleanter fundet ved afstemning: Maj Marie Hougaard Jensen og Nicole Larsen. 

10. Eventuelt. 



Steffen gennemgår hvad der er af midler, og hvad de kan bruges til. Kontakt gerne 

administrationen, hvis I har ideer og forslag.  

Der bliver spurgt ind til, hvad der skal se med jorden på den anden side af grunden, hvor den store 

pøl er. Der bliver svaret, at den første meter tilhører afdelingen og at resten tilhører kommunen.  

Der bliver stillet spørgsmål til fællesområderne, og hvem der fx sørger for at fylde op med 

vasketabs osv. i fællesrummet. Her bliver der henvist til at den nye afdelingsbestyrelse kan tage det 

op med ejendomsfunktionærerne. 

En beboer har bemærket, at der altid holder en lille rød bil på brandvejen ude foran den ene 

bygning, selvom det er forbudt at parkere der. Der bliver opfordret til at kontakte administrationen. 

Klager kan generelt sendes til følgende mail: klager@almenbo-aarhus.dk 

 

Chris afslutter mødet og takker for god ro og orden.  

Note: Afdelingsbestyrelsen konstituerede sig selv samme aften direkte efter mødet med Jeppe Ramiro Skov 

som afdelingsformand og Sara Adamczky Bak og Mathias Voetmann som bestyrelsesmedlemmer.  

mailto:klager@almenbo-aarhus.dk

