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Afdelingsmøde den 5. September 2019 

 Hotel Nørherredhus 

Afdeling 22 

15 personer fra 10 husstande mødt. 

Mødet startede med kaffe og kage, hvorefter Mathias bød velkommen. 

1. Valg af ordstyrer. Mathias blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. Der er blevet malet udvendigt i år. Der er en lille farveforskel, 

men ikke noget man lægger mærke til. De fleste carporte er efterhånden nu kommet 

ind under afdelingen. Der er lavet ny p-plads, hvor  haven til nr. 58 er blevet mindre. 

Sidst men ikke mindst, så har vi haft en god gadefest. Der var ingen spørgsmål. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2020. Sønderborg Forsyning har varslet om ændringer i 

affaldssorteringen, så der skal muligvis laves noget om. Så vil vi arbejde hen mod at få 

nye vinduer og terrassedøre i boligerne. Dette stemmes der om under punkt. 5. Der 

var ingen spørgsmål, og oplægget godkendt. 

4. Budgetter for 2020. Der var ingen spørgsmål. Budgettet blev godkendt. 

 

5. Indkommende forslag. Alle forslag afgjort via håndsoprækning. 

a. Forslag fra bestyrelsen. Indhentning af tilbud på nye vinduer og terrassedøre, 

når tilbud foreligger tager beboere stilling. 

Enstemmigt vedtaget 

b. Hæk ved nr. 66-72 fjernes, og erstattes med græs, som bliver passet af 

gårdmanden op til terrassen.  

Enstemmigt vedtaget. Forslaget erstatter andet indsendt forslag. 

c. Da vi har haft utæt gasinstallation, monteres der gasalarmer i alle boliger. 

Enstemmigt vedtaget. Forslaget undersøges nærmere med priser etc.  
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d. Anskaffelse af juletræs lyskæde til flagstangen, og hvem kan have lyst til at 

hænge den op? 

Enstemmigt vedtaget. Leif har meldt sig til at hjælpe med ophængningen. 

e. Forslag om der skal lægges beløb til side ved plankeværk mellem husene, og ved 

fraflytning at der sættes nyt op.  

Enstemmigt afvist. 

 

6. Valg af afdelingsformand.  

På valg er Mathias Grau, Holmgade 52. Ingen andre forslag. Mathias modtog genvalg. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlem. 

På Valg er Anne Schou, Holmgade 64. Ingen andre forslag. Anne modtog genvalg. 

 

8. Valg af suppleant. Leif Borup, Holmgade 50 meldte sig, og blev valgt. 

 

9. Eventuelt. Mathias mangler hjælp til flaghejsning. Frode Paulsen, Holmgade 84 vil 

gerne være behjælpelig. Der blev drøftet om traileren kunne flyttes. Måske kunne der 

laves et halvtag til den, når man alligevel skal lave nyt omkring miljøstationen. Så 

kunne blive en carport fri. Containerne med husholdning affald trænger til rengøring. 

Elke orienteres. Der var ønske om at opdatere listen med fødselsdage og pårørende. 

Det ville være godt med to som tovholdere, som kan sørge for at opdatere listen. Jytte 

Christiansen, Holmgade 76 og Anne Marie Petersen, Holmgade 58 vil tage sig af det. 

Allan den nye inspektør blev præsenteret, da han kom ind. Han fortalte om forløbet 

med nye vinduer og terrassedør. 

 

Mathias takkede for et godt møde. 

 

 

 

 

Referent. 

Sofie Nissen, Nordborg Andelsboligforening 


