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1. Valg af ordstyrer:  

Mødet gennemføres uden ordstyrer. 

2. Bestyrelsens beretning:  

Intet nyt fra bestyrelsen. Der er kommet et par nye beboere. 

3. Bestyrelsens oplæg for 2017:  

Hoveddørene skiftes næste år. Vinduer og bryggersdøre foran males. Bestyrelsen håber på at 

en ny formand stiller op på mødet. Ellers intet fra bestyrelsen. 

Opfølgning fra mødet sidste år: 

- Der er intet sket i forhold til de haver der ikke bliver ordnet. Der er sendt brev ud i juni med 

frist på 14 dage, men der er ikke fulgt op herpå. 

Der er aftalt med Jørn Werner, at der sendes et nyt brev ud til de beboere der ikke har ordnet 

haver og klippet hæk inden oktober. Der gives en frist på 14 dage – herefter kommer der 

gartner og ordner haverne for beboerens regning. 

Dette sker fremover 2 gange årligt i forbindelse med fristen for hækklipning.7 

- Kommunikationen mellem bestyrelsen og kontoret skal forbedres, bl.a. i forhold til opfølgning 

på aftaler. 

- Der er stadigvæk problemer med mange røgalarmer. Den mangelliste der skulle have været 

udsendt sidste år er ikke kommet rundt. Der udsendes en mangelliste nu. 

- Det er et problem med løsgående dyr i Kirkevænget. I henhold til husdyrreglerne for afdeling 

6, må intet husdyr løbe frit omkring i Kirkevænget. Det blev vedtaget, at alle hundeejere skal 

sikre af hunde ikke kan slippe ud af haverne, herunder rive sig løs fra eventuel fortøjning. 

Fremover vil dette også stå på registreringsskemaet for husdyr, der udfyldes ved indflytning. 

Der vil på skemaet stå, at haven skal være forsvarligt sikret senest 14 dage efter overtagelse 

af lejemålet. 

- Der skal strammes op på de dispensationer der gives og bestyrelsen skal træde mere i 

karakter fremover. 

4. Budgetter for 2017:  

Budgettet blev gennemgået af Børge Munksgaard fra hovedbestyrelsen. Vi får en husleje 

stigning på 1,4 % (dette svarer til et beløb mellem 37-52 kr.).  

Budgettet blev godkendt. 

5. Stillingtagen til aftale med Stofa:  

Den nye aftale har en binding på 1 år. Det er ikke en speciel god aftale ift. den vi har nu. 8 

stemte imod, 2 for og 1 blank. 

Vores nuværende aftale med Stofa udløber i 2018. Vi skal på næste generalforsamling, 

vedtage om vi vil fortsætte med aftalen eller ej. Hvis ikke vi aktivt gør noget, fortsætter 

aftalen som hidtil. 

6. Indkomne forslag: 

Der er ingen forslag indkommet. 

7. Valg af formand: 

Anette Frosch modtager ikke genvalg. 

Børge Juhl Petersen, Kirkevænget 30, er valgt som ny formand. Tlf. nr. til Børge er 2135 1822 
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8. Valg af bestyrelsesmedlem: 

Anette Panduro Jensen, Kirkevænget 19, er genvalgt for 2 år. 

Åse B. Hansen, Kirkevænget 8, er genvalgt for 1 år. 

Maria Mikkelsen, Kirkevænget 32, er valgt for 1 år i stedet for Brian Frosch 

9. Valg af suppleant: 

Sonja Pedersen, Kirkevænget 10, er genvalgt. 

Kjeld Vollbrecht, Kirkevænget 11, er valgt i stedet for Harald Hansen 

Suppleanter i afdelingen har lov til at komme med til bestyrelsesmøderne. 

10. Eventuelt: 

Der henstilles til, at der ikke køres stærkt i Kirkevænget. 

Udvendige karme mv. der i dag er røde males hvide (foran og bagved). Afdelingsbestyrelsen 

vælger hvilke malere, der skal indhentes tilbud fra. 

Den nye bestyrelse mødes en torsdag aften med Jørn Werner på kontoret. 

 

Referent Maria Mikkelsen, Kirkevænget 32 

 


