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Torsdag den 8. september 2022

L. Parkeringsskilt til vor afdeling, er opsat ved

indkørslen til området. Dette har virket efter
hensigten.

2. lnformationsmØde om Langtidsplanlægningen er
afholdt, efte r Ønske fra beboerne.

Dette kan naturligvis altid gentages ved behov.

3. Fællesspisningen er igen opstartet i Fælleshuset.

Det er super hyggeligt med dette sociale tiltag.
AIle er velkomne.

4.Sankt Hans blev afholdt i Fælleshuset, hvor vi

også indviede vore nye pavilloner, med

champagne og hygge. En speciel tak til Jurgen

Hoppefor sin store ekspertise omkring
pavilloner.



5. Bestyrelsen vil gerne udbringe en stor tak, til de

beboere, der frivilligt er med til at holde vore
grønne områder, så flotte, i afdeling 45.

6. Flag mændene frabad sig julegaven i år.

I stedet for blev der inviteret til Stjerneskud
m.m. Det var et hyggeligt arrangement.

7.Årets julefrokost, den 10. december, foregik i højt
humØr og med lækkert mad, hvor de fremmØdtes
regnefærdigheder blev sat på en prøve, med en

meget sjov sang.

S.Senere i december måned kom AlmenBo forbi og

fotograferede vor flotte julebelysning i

afdelinge n.

Det samme gør mange mennesker udefra.

9. Søndag den 13.februa r 2022 gik vor kære beboer
Knud Rasmussen bort.
Ære være hans minde.



10. Torsdag den 1,8. august gik flaget til tops i

afdelingen.

Stort tillykke til Lise og Arne med

Diamantbrylluppet.



AfdelingsmØdereferat

i afdeling 45

Torsdag den 08.09.2A22

1. Valg af dirigent og referent.
a. Ulla Pedersen dirigent
b. Erwin Bulow Light referent

2. Godkendelse af forretningsordenen.
a. Godkendt

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.
a. Formanden fremlagde, hvilke projekter der var

færdiggjorte i afdelinB€o, i det forgangne år.
Takkede alle frivillige for deres store arbejde i afdelingen.
orienterede om julefrokostarrangement, sankt Hans fest
og vor samspisning, der igen kører, med stor succes.

Teltet er endelig klar til opsætning, efter at d; sidste dete
er kommet.

4. Godkendelse af afdelingens budget ZOZ3.

Forelæggelse af afdelingens regnskab ZOZI
ved Jette Thorsgaard AlmenBo.
a. Budgettets mange punkter blev gennemgået. Ingen

indvend inger. Budgettet godkendt.
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b. Regnskabet blev gennemgået og forklaret. lngen
indvendinger. Dette medfører en huslejestigning på

4,49%.

Huslejestigning store lejligheder 293 kr/mdr.
Huslejestigning små lejlighe der ZZG kr/mdr
Regnskabet godkendt.

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
a. Gitte Bulow Light blev enstemmigt genvalgt.

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
a. Hanne Rasmussen blev enstemmigt valgt.

7. Valg af suppleanter.
a. lngen valgt.

a

8. Behandling af indkomne forslag:
. Afdelingsbestyrelsens forslag om bordplader - Vedtaget

Forslag fra Kirsten Rasmussen - Forkastet
Forslag om altanbeklædning, Jtirgen Hoppe: Vedtaget
AlmenBo forslag om elstander i afdelingen. FORKASTET.

9. Eventuelt.
a. Politiet opmærksomgjort på narkohandel fra

vendepladsen Langørvej - mod Gymnasiet.
b. Køle/frys skab i Fælleshuset udskiftes.

a

b

c.

d.

Formanden takkede for god ro og orden under mØdet.


