
 

Referat afdelingsbudgetmøde afd. 19 
den 9. september 2021 

      I alt deltog 10 personer til mødet 

1. Valg af ordstyrer. 
Heidi Borup blev valgt som ordstyrer 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Karsten fortalte at der ikke var sket det store i afdelingen, grundet Covid 19. Afdelingen har afholdt 
pølsefest og børnene i afdelingen har fået en slikpose. Derudover er der kommet nogle nye beboer i 
afdelingen. 

 

Beretningen blev godkendt.  
 

3. Bestyrelsens oplæg for 2021. 
Planen er at der skal skiftes døre og vinduer i alle boliger i afdelingen. Grundet til dette skyldes at 
nuværende døre og vinduer er i dårlig stand og det er svært at skaffe reservedele til dem. Projektet er 
godkendt såfremt det ikke overgår en huslejestigning  på 150 kr. pr. måned i 10 år for de nye vinduer og 
døre. Når udskiftningen er foretaget, vil det blive påsat huslejen.  
 

4. Budgetter for 2021. 

Karsten gennemgik budgettet og der vil i afdelingen komme en lille huslejestigning på 1,1 %, hvilket 

blandt andet skyldes en stigning i renovationsomkostningerne.  

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  

 

Forslag 1: Indhentning af tilbud på udskiftning af gadebelysning, samt udskiftning af de resterende 9 

gadelamper – Allan er ved at undersøge en pris på udskiftningen. 

 

Forslag 2: Indhentning af tilbud på omlægning af indkørsler i forbindelse med nedgravning af 

fjernvarme. – Afventer til der er etableret fjernvarme. 

 

Forslag 3: Om konvertering til fjernvarme – Jan forklarede fordelene ved at skifte til fjernvarme og ved 

at sige ja til konverteringen nu, vil afdelingen helt sikkert spare penge, fordi at det er nu de er i gang 

med at grave. Afdelingen kan på sigt ikke undgå at komme med på fjernvarme, da vores område er 

udlagt til fjernvarme. Der blev stemt om forslaget og alle sagde Ja til at afdelingen skal tilsluttes. 

 

 

Fortsættes på bagsiden 



 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

På valg var Betina Pedersen, Ugebjergvej 35. 

Hans Borup, Ugebjergvej 49 blev valgt 

 

7. Valg af suppleant: 
Betina Pedersen, Ugebjergvej 35 og Erhard Geil, Ugebjergvej 57 blev valgt som suppleanter.   

 

8. Eventuelt 
 

• Der blev afleveret en liste med flagdage til Erhard. 

• Hans Borup vil sørge for at der bliver lavet en mærkedage liste over beboerne i afdelingen,  
som ønsker at flaget skal hejses på mærkedagen. Dette er selvfølgelig frivilligt. Listen 
afleveres til Erhard. Man er altid velkommen til at henvende sig til Erhard, hvis man ønsker 
at flaget skal hejses. Majbritt Petersen er flagafløser.  

• Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt at få en hjertestarter i afdelingen. 

• Ønske om et skilt ved indgangsvejen til afdelingen, så man bedre kan finde rundt i 
afdelingen. 

• Bestyrelsen vil arbejde på at afholde mindst 2 bestyrelsesmøder om året. 

• Afdelingens facebookgruppe: NABafd19 

• Afdelingen ønsker fremadrettet at afholde afdelingsmøde inden middagen. 
 
 
 
 
 
Referent: Camilla Simonsen 


