
 

Afdeling 22  Holmgade 
Referat afdelingsmøde den 6. september 2012.   
 
Mødet startede med at fungerende fmd. Mathias Grau overrakte  den afgående fmd. Hans 
Olav Jensen en gave fra afdelingen, hvormed der blev takket for hans gode arbejde i de 
forløbne 16 år. Hans Olav Jensen takkede for gaven, og derefter gik man over til 
dagsordenen. 
Til Dirigent valgtes Werner Holt, der takkede for valget og derefter overgav ordet til Mathias 
Grau og formandens beretning. 
 
Formandens beretning. 
Flagstang nedtaget og fundament repareret, købt nyt flag og vimpel. 
Der er sat nye vandbesparende toiletter i alle lejligheder, og man kan allerede nu se det 
virker. 
 
Vi har også fået vore gasfyr serviceret. Der blev sat nye trykbeholdere i. Så nu skulle de 
gerne holde lidt endnu før de skal skiftes, eller vi eventuelt får fjernvarme fra Sdbg. 
 
Afd. søger en afklaring angående hegnet ind til Samuelsen. Det er alt for højt, hvilket 
bevirker at der ikke kommer noget lys ind i de lejligheder der støder op til hegnet. Der er før 
blevet prøvet at tale med Samuelsen, men  det har ikke virket.   
Da det er et skel hegn må vi jo prøve med hegnssyn, den afgørelse kan Samuelsen ikke sidde 
overhørig. 
 
Vi vil også renovere skråningen nede ved nr. 74 – 78.  
Så er der en del fliser flere steder i afd. der skal rettes op, idet der står vand på gangen når 
det regner kraftigt. 
Der er enighed om at skifte komfurer efter behov, det er for dyrt at reparere på dem. 
Der er nyt fra Syd Energi , der arbejdes på at man ligesom ved You See kan se tv  i flere rum 
fra boxen på væggen. 
 
Der var ingen forslag til Bestyrelsen. 
 
Regnskab 
Regnskab og budget blev gennemgået  af Heinz Carstensen, der var ikke nogen 
bemærkninger og regnskab og budget blev vedtaget. 
 
Valg 
Der var valg til hele bestyrelsen, idet afg. fmd. havde et år tilbage af sin valgperiode.  
Det samme havde Mathias Grau som bestyrelses medlem. 
Derfor blev Mathias Grau valgt til formand for et år. 
Hans Olav Jensen blev valgt som bestyrelses medlem for et år.  
Dermed bliver valgturnus opretholdt. 
Werner Holt næst fmd. blev nyvalgt for en 2 årig periode. 
Valg af suppleant, Hans Lage blev foreslået genvalgt, og blev genvalgt for 1 år. 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede mødet.  


