
Afdelingsmøde den 14. september 2022 klokken 18 i Åbenrågade. 

 

1. 

Valg af: 

Dirigent: Morten Nygaard 

Referent: Bente  Madsen 

Stemmeoptællere: Ulla, Lene og LIs. 

 

2. 

Forretningsorden og dagsorden blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. 

Bestyrelsens beretning blev som sidste år sendt ud sammen med indkaldelse til afdelingsmødet, og blev 

enstemmigt godkendt 

 

4. 

Steffen fra Almenbo fremlagde budget og regnskab for afdeling 10 og 51, begge blev godkendt. 

 

5. 

Behandling af to indkomne forslag: 

 

Bestyrelsen foreslog at der i husordensreglement for afdeling 51 fremover skal stå at der ikke må anvendes  

el scooter i beboelsen, på svalegangen og i elevatoren. 

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 0 stemmer imod. 

 

Der blev stillet forslag om ny beplantning til havesiden fra porten og ned mod stien og desuden at Oasen 

bliver vedligeholdt bedre end den gør nu. 



Der blev foreslået at samle et have udvalg. Alle på mødet synes det er en rigtig god ide, og der blev 

besluttet på mødet, at der skal der bruges økonomiske midler til forbedringer og forskønnelse af haven. Da 

alle var enige blev forslaget frafaldet. 

Vi opfordrer til, at hvis nogen skulle have lyst til at starte et havehold, er det en god ide at komme til næste 

bestyrelsesmøde, som er hver den første tirsdag i måneden kl 19-19.30. 

 

6. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Jan stiller op igen og bliver enstemmigt valgt 

Bente Madsen stiller ikke op igen, og Bodil bliver enstemmigt valgt. 

 

7. 

Valg af 2 supplanter: 

Vibeke Frandsen bliver enstemmigt valgt som 1. suppleant 

Ann Birgitte bliver enstemmigt valgt som 2, suppleant 

 

8. 

Eventuelt: 

Lene stillede forslag om at Åbenrågade der har 60 års jubilæum i år, holder en fest - alle synes det er en 

rigtig god ide. 

Der henstilles til at der ikke bliver rystet duge og tæpper ud af vinduerne. 

 

 

Referent Bente Madsen 


