
Til beboerne i Afd:18 
Referat fra afdeling/budgetmøde 08-09-2016 

 
Det startede med spisning fra kl. 18 – 19 
Mødet startede kl. 19. mødet var repræsenteret af 23 personer 
 
Formanden bød velkommen og gik videre til dagsordenen. 
 
1. Valg af ordstyrer 

Poul Jørgensen blev valgt, og han konstaterede at mødet var lovlig varslet 
 

2. Formandens beretning 
Vi havde gadefest d. 30-07-16. vi var 20 mand igen, det var fint vejr 
Ikke for varmt. Vi havde lånt Jørns telt igen, og det siger vi mange tak 
for, også en tak til dem der satte telt op, og en tak til grillmutter og dem  
der hjalp med til at ta teltet ned om søndagen. 
Vi har fået malet skure igen. 
Bestyrelsen var på rundgang. Sammen med Jørn W. Der var ikke de  
store ting der skulle laves.  
Containeren har vi fra d. 01-04 til 01-11-2016.                                                  
Vi har haft tre runde fødselsdage  
50år-70år-80år. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Bestyrelsen oplæg for 2017 
Ingen. 
 

4. Budgetter for 2017 
Jan M.  
Vi skal have en huslejeforhøjelse på 4%, det skyldes renteindtægter   
Regnskabet blev vedtaget. 
 

5. Stillingtagen til aftale med Stofa. 
Det var et nej. 
 
 
 
 



 
      6.     Indkomne forslag  

Der var tre. 
1.   Forslag. Ang. Katte og Hunde 
      Henvisning til medfølgende reglement. 
 
2. Forslag. Ang. Hæk klipning. 

Spiræahækken skal kun klippes en gang, men inden første august. 
Dog må den gerne klippes flere gange. 
 

3. Forslag. Brug af haveredskaber mellem kl 12-14 skulle slettes, 
der måtte afstemning til 
resultatet: 11 for at slette det 
                    10 for at beholde det 
Alt hvad der er vedtaget gælder fra d: 08-09-2016. 
 

4. Valg. 
På valg er formand: Ingelise Hejgaard. Genvalgt 
 
På valg er bestyrelsesmedlem Hans J Hansen. Genvalgt. 
 

         9.  Valg af suppleant. 
               Signe Jørgensen. Valgt 
 
         10.  Eventuelt:    intet. 
 
         
         Afdelingsbestyrelse består af. 
         Formand: Ingelise Hejgaard i nr 53     tlf. 74452893 
         Best.medlem. Hans J Hansen i nr. 55  tlf. 27858360 
         Best.medlem. Birger Andersen i nr 66 tlf. 74454298  
         Suppl. Signe Jørgensen i nr 62  tlf 74453964 
 

 

 
                                                                                                                       
 


