
Afdelingsmøde afdeling 14 

Hotel Nørherredhus den 4. September 2019 

28 personer fra 21 husstande var fremmødt. 

 

1. Valg af ordstyrer. Lisbeth Lindblad fra hovedbestyrelsen blev forslået og valgt.  

2. Bestyrelsens beretning. Vej 3 og 4 har fået nye lister i hoveddøren og det lille vindue i 

badet. Der har været holdt Sankt Hans fest, hvor der var en god opbakning. Bestyrelsen 

håber at de kreative beboere vil lave en heks til næste års Sankt Hans. Der har også været 

holdt sommerfest/gadefest hvor der igen var god opbakning. Festen blev i sidste øjeblik 

flyttet til Egehuset grundet dårlige vejrmeldinger. Der er blevet fældet 2 træer, og det er 

planlagt at et mere skal fældes. Træerne fejler ikke noget, men deres rødder går ned i 

ledningsnettet, som kan give problemer på sigt. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Bestyrelsens oplæg for 2020. Bestyrelsen har ikke noget på programmet. Der er 

bevilliget et bordbænkesæt på den ene vej, efter ønske fra beboere.  

Dette nedstemmes dog under punkt 5. 

4. Budgetter for 2020. Jan Mortensen fra administrationen fremlagde kommende budget, 

hvilket ser godt ud. Der er ingen husleje stigning. Budgettet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag. Afstemninger forgået via håndsoprækninger. 

a. Det skal være tilladt at sætte markise op i afdelingen. Alle stemte for. 

b. Tilføjelse i ordensregler: Carporte skal holdes pæne og ryddelige. Alle stemte for. 

c. Der skal gule striber op foran indgangene til containerne. Alle stemte for. 

d. Det skal ikke være tilladt at have dyr med til Sankt hans fest. Nedstemt. 3 stemte for 

forslaget mens resten var imod. 

e. Der skal ikke nye bænke i afdelingen (dem der er bliver ikke brugt). Alle stemte for. 

f. Usikkerhed omkring antal af gæster ved gadefest. Alle beboere i afdelingen er 

velkomne, dem der er enlige må medbringe 1 gæst udefra afdelingen. Alle stemte for. 

6. Tilretning af råderets regler. Der var ingen forskelle i den gamle afdeling 14 og 15 

ordensregler, men de er nu formelt lagt sammen til et sæt regler ”Afdeling 14 

råderetsregler”. Alle stemte for. 

 



 

 

7. Valg af formand. Lars Christiansen Birkevej 6, Genopstillede til valg. Ingen andre 

ønskede at melde sig, eller foreslå en anden. Lars blev genvalgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlem. Susanne Henne, Birkevej 41 genopstillede til valg. 

Pia Lange Birkevej 18, ønskede også at stille op til valg. Der blev delt stemmesedler ud. Pia 

fik 25 stemmer, Susanne fik 14. Der var en 1 blank, samt to ugyldige stemmer.  

Pia Lange er derfor det nye medlem i bestyrelsen. 

9. Valg af suppleant. Britta Pasbach, Birkevej 10 meldte sig som nr. 1 og Cecilie Lange Mai 

Jepsen , Birkevej 36 meldte sig som nr. 2. 

10. Eventuelt. 

a. Gitte Axelsen synes der bliver kørt meget hurtigt på vejene, og ville høre muligheden 

for at sat fartskilt op. Lisbeth fra hovedbestyrelsen, ville på dette punkt gerne dele 

erfaring fra hendes afdeling, hvor fartskiltene desværre ikke har hjulpet. 

b. Der var generel utilfredshed med at der er mange af beboerne som ikke sorterer 

affaldet i genbrugscontaineren korrekt. Desværre var der ingen der kunne komme med 

en holdbar løsning. 

c. Der blev nævnt at til næste år har Sønderborg forsyning varslet mere sortering af vores 

affald. 

d. Der blev spurgt til gule streger ved havecontaineren ligesom ved genbrugscontainerne. 

Bestyrelsen vil undersøge det nærmere. 

e. Der blev nævnt at der er meget mos i tagrenderne. Bestyrelsen beder Bjarne komme 

forbi og rense ved lejlighed. 

f. Ib Marnow syntes at håndværkerne var længe om at komme. Hertil blev det nævnt at 

de kommer så hurtigt de kan. 

g. Jan Olson kunne godt tænke sig at der blev undersøgt om træerne ved mosen kunne 

fældes da de ødelægger tagene. 
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