
Til beboerne i afd:18. 
 

Referat fra afdelings/budgetmøde den 06-09-12. 
 

Det startede med spisning fra 18-19,30 
 
Mødet var repræsenteret med 20 personer samt Hanne og Jan. 
 
Formanden bød velkommen og gik videre til dagsordenen. 
 

1. Valg af ordstyrer. 
     Poul Jørgensen blev valgt, og han konstaterede at mødet var lovligt varslet 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
    Formanden bød velkommen til alle de nye beboere, 
    Vi har stadig udskiftning i vores boliger, men de er alle udlejet igen. 
    Bestyrelsen håber, at de nye beboere vil falde godt til hos os. 
 
   Bestyrelsen har været på rundtur d. 15 maj, der var ikke noget videre at   
   bemærke. 
   Urban Jensen er bestilt til at komme og smøre og justere døre og vinduer 
   Der vil komme besked om tidspunkt. 
 
   Elke er bestilt til at rense tagrender. 
    
   Nr.62 har fået nyt keramisk komfur.  
   Den 4. august havde vi vores årlige gadefest. Det var godt besøgt af gamle 
   som nye beboere. 
 
   Bestyrelsen arbejder videre med udskiftning af toiletter med 2- skyl. 
   Nye skraldespande tages i brug pr 1. oktober. Gamle trådnets-beholdere 
   vil bestyrelsen være behjælpelig med at få fjernet. 
 
   HUSK hækkene skal være klippet inden 1. november. Der skal være 
   rengjort 25 cm på udvendig side af hækkene. 
 
                                      
   
      



   Huslejestigning pr, 1. januar 2013. pr. 1,2% 
 
   Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med planen om at få 
   opsat en container til haveaffald i perioden 01.05.13-01.11.13. 
   Alle huse vil få udleveret nøgle til containeren, som kun må benyttes af 
   beboerne og kun til haveaffald uden plastikposer. 
   Den vil blive sat op ved legepladsen. 
 
3. Bestyrelsens oplæg for 2013.                                                             
    Ingen bemærkninger – beretning godkendt. 
 
4. Budgetter for 2013. 
    Jan Mortensen gennemgik budgettet. Budgetforslag vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag. 
    Se havecontainer i afsnit 2. 
 
6. Valg af formand. 
    Ingelise Hejgaard blev genvalgt. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlem. 
    Carl Peter Petersen blev genvalgt.  
 
 
8. Valg af suppleant. 
    Signe Jørgensen blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt. 
    Intet. 
 
Afdelingsbestyrelsen består af.  
Formand: Ingelise Hejgaard i nr. 53 – telf. 74452893 
Best.medlem. Carl Peter Petersen i nr. 57 – telf. 74450971  
Best.medlem  Birger Andersen i nr. 66 – tlf. 74454298. 
Suppl. Signe Jørgensen i nr. 62 – tlf. 74453964. 
     
 
  
 



 


