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Referat for afdeling 14 afdelingsmøde 

Nordals idrætscenter 07.09.22 

Mødt var 27 personer fra 21 husstande 

Andre tilstede Sofie Nissen, Allan Christensen, Laila H. Gammelgaard og Jan Mortensen fra NAB,  
og Poul Lyngkilde fra hovedbestyrelsen 

Lars bød velkommen og satte mødet i gang. 
 

1. Valg af ordstyrer  

Poul var på forhånd blevet forespurgt om han ville være ordstyrer. 

Poul modtog valget uden andre kandidater.  

Sofie Nissen fra kontoret var ligeledes blevet spurgt og indvilliget. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Der har været afholdt flere ting i afdelingen såsom loppe og plantemarked, Sankt hans og gadefest. Hver 

vej har fået nyt bordbænkesæt, og der arbejdes på at lave fine bede til hver vej til gavn for bl.a. 

biodiversitet. Derudover er arbejdet nu på begyndt med genopbygning af Birkevej 39. 

Spørgsmål til beretning 

Hvem skal man tage fat i når der blæser affald rundt i afdelingen fra arbejdet med Birkevej 39? 

Der svares at man 1. tager fat i håndværkerne, de plejer at være behjælpelige hvis man henvender sig.  

Er det ikke muligt så 2. tag fat i kontoret, så de kan rette henvendelse tilbage til håndværkerne. 

 

3. Bestyrelsens oplæg for 2023 

Der arbejdes på mulighed for at booke afdelingens telt via nettet, såfremt man vil låne det. 

Der vil igen blive afholdt gade og Sankt hans fest, loppe og plantemarked i afdelingen. 

Muligheden for rejsegilde af Birkevej 39 undersøges. Behov for nyt telt i afdelingen undersøges også. 

 

4. Budget for 2023 

Jan fra kontoret fremlagde budgettet, og desværre gør verdenssituationen i dag, at der er mange ting 

der er blevet dyre. Derfor stiger alle boliger i husleje i Nordborg Andelsboligforening. Hovedbestyrelsen 

har dog givet alle afdelinger tilskud fra dispositionsfonden, således at ingen stiger mere end 4,9 % 

Der kan hertil nævnes at dem der får boligsikring får dækket 2/3 af beløbet af boligsikringen.  

Budgettet blev godkendt efter en del spørgsmål og utilfredshed grundet huslejestigning. 
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5. Indkommende forslag 

Nye varmtvandsbeholdere i afdelingen. 

Der undersøges hvor stort behovet er i afdelingen, og hvad det evt. vil komme til at koste. 

Dette blev enstemmigt vedtaget.  

Nyt tag i afdelingen 

15 stemte Ja og 21 stemte nej 

Forslaget udsættes for nu, til priser igen når et mere fornuftigt niveau. 

 

6. Valg af bestyrelse på valg var 

Søren Wiuff, Birkevej 58 – Modtager genvalg 

Brian Ardahl, Birkevej 38 – Modtager ikke genvalg 

Susanne Henne, Birkevej 41 – Modtager Genvalg 

Tony, Birkevej 1, Kristian, Birkevej 22 og Sara, Birkevej 41 meldte sig også til valg. 

Resultat blev. Susanne med 35 stemmer, Søren med 31 stemmer og Tony med 28 stemmer. 

Kristian og Sara fik resterende stemmer. 

 

 

7.  Valg af suppleant 

Svend, Birkevej 62, Kristian, Birkevej 22 og Sara, Birkevej 41 meldte sig. 

Suppleantrækken blev således: 

Kristian, Birkevej 22 med 24 stemmer  

Svend, Birkevej 62 med 21 stemmer  

Sara, Birkevej 41 med 15 stemmer 

Der var 24 blanke stemmer. 

8. Eventuelt.  

Lars, Birkevej 6 ville gerne takke Birkevej 38 for deres indsats omkring bedene og festudvalget for deres 

indsats i løbet af året. 

Ruth, Birkevej 36 spurgte til parkering. De små indhak på vejene er de beregnet til gæster eller 

opbevaring af f.eks. trailere og andet? Svar De er kun beregnet til parkering af gæster på vejene. Ikke 

opbevaring. 
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Ny afdelingsbestyrelse består nu af: 

Formand     Valgperiode 

Lars Christiansen, Birkevej 6   2021-2023 

Tlf. 29887280 mail. Afd14@nabnyt.dk 

Bestyrelsesmedlemmer 

Søren Wiuff, Birkevej 58   2022-2024 

Tlf. 21122008 

Susanne Henne, Birkevej 41   2022-2024 

Tlf. 22436612 

Tony Hansen, Birkevej 1   2022-2024 

Tlf. 22390883 

Jan Olson, Birkevej 60    2021-2023 

Tlf. 30696619 

Suppleant 

1. Kristian Christensen, Birkevej 22  2022-2023 

2. Svend Christensen, Birkevej 62  2022-2023 

3. Sara Henne, Birkevej 41   2022-2023 

 

 

 

Ved behov for håndværker kontaktes primært formanden. 


