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Referat af afdelingsmødet i afdeling 42 den 31. august 2022 
 

Antal deltagende beboere: 30, ( ialt 52 stemmer) 

Fra administrationen deltog: Jette Thorsgaard 

Andre der deltog: Ejendomsfunktionær Frank Strøm 

Referent:  Preben Ørbæk 

Tidspunkt:   19.00 – ca. 20.15 

 

  

 Formand Janne Haestrup bød velkommen. Siden sidst har afdelingen 
mistet en beboer, Dorit. Ære være hendes minde. 

1 Valg af dirigent Jette Thorsgaard 

2 Fremlæggelse af beretning og 

godkendelse af afdelingens budget 

for det kommende år 

Formand Janne Hæstrup fremlagde beretningen. Budgettet for år 

2023 blev godkendt med en huslejestigning på 3,93 % ( inklusiv 0,31 

% stigning til bustur) 

 

3 Fremlæggelse af eventuelt 

indkomne forslag 

Skriv her om forslagene blev vedtaget og antal stemmer for/imod 

forslaget 

Forslag 1 blev vedtaget med 6 stemmer imod 

Forslag 2 blev vedtaget  

Forslag 3 blev vedtaget 

 

3a   8000kr. på budgettet til bustur 

 

Forslaget medfører en stigning på 0,31 % på 2023 budgettet 

Vedtaget med 6 stemmer imod 

3b Duefang på alle tage 

 

Vedtaget 

 

3c Vedligeholdelse af akustikloft i 

fælleshus    

afdelingsbestyrelsen             

Vedtaget 

 

3d … flere forslag  

4 Valg af medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen og valg af 

suppleanter 

 

 

 

4a ! medlem på valg for 1 år, 1 

medlem på valg for 2 år 

Per Knudsen blev genvalgt for 1 år 

Bjarne Larsen blev valgt for 2 år 
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4b Valg af 2 suppleanter for 1 år Som 1.suppleant blev valgt Preben Ørbæk 

Som 2.suppleant blev valgt Inge Petersen 

 

5 Eventuelt valg af 

repræsentantskabsmedlemmer 

 

 

6 

Evt. 

Kommentarer og forslag som afdelingsbestyrelsen opfordres til at 

arbejde videre med inden næste afdelingsmøde 

1)Forslag om at forhøje leje af gæsteværelse til 100kr. pr døgn 

2)Undersøgelse af om en timer kan bruges på varmen i fælleshuset 

for at nedsætte varmeforbruget, når huset ikke anvendes. (Frank 

undersøger). 

3)Forslag om at afholde fælles arbejdsdage. 

4)Kan der evt. etableres solcelleanlæg?( Driftafdelingen) 

5) Forslag om opdatering af husreglementet. Især vedr. fodring og 

slåning af græs i haver. Evt. ved et ekstraordinært afdelingsmøde. 

Der blev spurgt ind til hvorfor afdelingen endnu ikke havde fået vores 

varmeregnskab. J.T. svarede at ISTA havde været udsat for et 

hackerangreb. Men sekretariatet har i denne uge sendt papirerne til 

ISTA, så vi modtager snart opgørelserne. Det har ikke kostet os 

ekstra, men alle må regne med store ændringer på elafregningen. 

Der blev spurgt til El ladestandere. JH orienterede om at der er lavet 

et forslag i driftafd. Afdelingsbestyrelsen og Frank arbejder videre 

med forslaget. 

Handicap p- pladser efterspørges. J.T. kontakter drift. Afd. 

Spørgsmål om hvor store træerne i afdelingen må blive  - før de 

fældes?. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med det.   

Tidligere bestyrelsesmedlem Inge Petersen modtog en vingave for sit 

mangeårige arbejde i bestyrelsen. 

Formanden takkede Jette Thorsgaard for dirigentarbejdet og til sidst 

alle for et godt fremmøde. 

 

Preben Ørbæk 

 

      

Afdelingsbestyrelsens sammensætning består nu af: 

       

Navne  Valgperiode: 

Formand: 

Janne 

Hæstrup 

 

2021-2023 



 

Side 3 af 3 
 

Per Knudsen  

 

 2022-2023 

Bjarne Larsen 

Kasserer 

 2022-2024 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Suppleanter: 

Preben 

Ørbæk 

 

 

2022-2023 

Inge Petersen 

 

 2022-2023 

 

 

  

 

 

  

Evt. valgte til repræsentantskabet: 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 


