
Referat afdeling/budgetmøde september 2013 

 
Anette Frosch Kirkevænget 15 bød velkommen til mødet, og takkede for det flotte fremmøde. 

 
1. Valg af ordstyrer. 
 Annette Panduro Jensen, Kirkevænget 9 blev valgt. 
  
Anette Panduro bad om 1 minuts stilhed før mødet startede for at mindes og ære den bortgåede 
afdelingsformand Egon Jepsen. 
 
2. Bestyrelsens beretning.  
Vores tidligere formand Egon Jepsen afgik ved døden. Der er blevet sat røgalarmer op i alle 
lejligheder. Der er kommet en ny vaskemaskine i vaskehuset. Egons garage bliver fremover 
afdelingens garage til festtelt, maling, salt etc. 
  
3. Bestyrelsens oplæg for 2014.  
Der er ikke noget oplæg. 
  
4. Budgetter for 2014.  
Der kommer en huslejestigning på 1,4 % pr. 1. januar 2014. Budgettet blev godkendt. 
  
5. Beslutning om tilbud fra Syd Energi om kollektiv aftale på levering af tv, internet og telefoni. 
Afstemning bliver udskudt til senere, da vi vil høre om de kan komme med et bedre tilbud efter 
deres opkøb af Stofa. 
  
6. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
  
7. Valg af formand. 
Ny formand for afd. 6 blev Marius Møller, Kirkevænget 23. 
Han kan kontaktes på 22 35 92 97, ved behov for håndværker. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg var Danny Andersen, Kirkevænget 35, Jane Duus, Kirkevænget 18 og Heidi Frosch, 
Kirkevænget 13. - Alle blev genvalgt. 
  
9. Valg af suppleanter. 
Harald Hansen, Kirkevænget 34 genopstillede og modtog genvalg. Jette Jansen, Kirkevænget 28 
blev valgt til 2 suppleant. 
  
Fortsættes på næste side. 
 
Fortsat 
 
 
 



10. Eventuelt. 

 Det blev påpeget at tørresnorene på tørloftet trængte til udskiftning. De er nu skiftet.  

 Efter en del bøvl med skraldespand i vaskehuset. Er der blevet aftalt, at der kommer en 
container over i vaskehuset, som Marius sørger for bliver tømt.  

 Der var utilfredshed med folk der ikke holder deres haver. Bestyrelsen giver kontoret 
besked, så der kan sendes breve ud til de pågældende. 

 Der blev også nævnt utilfredshed med rengøringsfirmaet der tager sig af vaskehuset, 
hvilket Jørn fra kontoret vil tage sig af. 

 Der blev spurgt til udskiftning af døre og vinduer. Jørn fra kontoret oplyser at vi afventer 
opmåling af Velfac. 

 Danny Kirkevænget 35, spurgte ind til en evt. renovering af kloakkerne i Kirkevænget. Jørn 
oplyser at kloakkerne er blevet undersøgt med kamera og at de ser fine ud. De problemer 
der kunne opstå undervejs, bliver udbedret efterhånden som de dukker op. 

 Det blev aftalt at bestyrelsen holder møde i december 2013. 
 

  
 
Referent 
Heidi Frosch, Kirkevænget 13 og Sofie Nissen fra NAB 


