
 

 

Afdeling 19 - Ugebjergvej 

Mødereferat 
Placering:  Nordals idrætscenter 

Dato:  08/09 2022 

Deltagere:  Ruth, Lis, Ulla, Tove, Jørgen, Helge, Susanne, Majbrit, 

Betina, Camilla, Marie, Hans, Per, Nick og Heidi 

Der er 10 husstande til stede ud af 20 mulige.  

Til stede fra hovedbestyrelsen: Søren Weiss og Leif Mathisen 

Klokkeslæt:  19 - 20 

Punkter på dagsorden 
I. Valg af ordstyrer – Søren Weiss  

II. Bestyrelsens beretning – Ved fraværende formand – er der 

ingen beretning  

III. Bestyrelsens oplæg for 2023 – Ved fraværende formand – 

er der ingen oplæg 

IV. Budgetter for 2023 – v. Jan Mortensen – Jan gennemgår 

budget for 2022 og 2023 – Da budgettet bliver sat til 

godkendelse via afstemning, er der 7 for 7 imod og 1 som 

stemmer blankt – Forslaget bliver forkastet og sendt til 

videre behandling i kommunen.  

V. Indkomne forslag – Der stilles forslag om at fællesantennen 

bliver nedlagt/fjernet – grundet forhøjet forsikring mv. – 

Forslag godkendt, under betingelse af at administrationen 

er indblandet.  

VI. Valg af formand – Karsten har valgt ikke og stille op – Heidi 

Borup er blevet forslået – og modtager valget – 

enstemmigt valgt. 

VII. Valg af bestyrelse – Majbritt Petersen er på valg og 

modtager valg og Per Hannemann bliver spurgt og 

modtager valg – enstemmigt valgt.  

VIII. Valg af suppleant – Betina Pedersen bliver forslået og 

modtager valget – enstemmigt valgt.  

IX. Eventuelt – Der bliver spurgt til hvem man ringer til i en akut 

situation – Her er svaret at man skal kontakte bestyrelsen. 

NAB kontaktes kun ved yderste nødstilfælde, hvor man har 

presserende sager som ikke kan vente. 

N A B   



 

-  Der bliver spurgt af Majbrit Petersen til træer som står i 

haven – dette kommer ud til bestyrelsesmøde. (bestyrelsen 

kontakter Allan) 

-  Der bliver spurgt til en beskrivelse af den nye bestyrelse 

med billeder, telefonnummer, mail. Sådan en bliver lavet 

og sendt ud.  

- Der bliver spurgt til hvad man der er brugerbetaling.  

- Der bliver spurgt til rensning af tagrender – så Bjarne bliver 

fritaget for denne del. (Bestyrelsen taler med Allan)  

- Der bliver spurgt til grus i indkørslen, der ønskes at der 

bliver fejet ind igen – enten skal det stå i ordensreglementet 

eller snakke med naboerne om det.  

- Der bliver spurgt til gadelamperne og besparelser – om de 

evt. kan slukkes til midnat. – Det bliver undersøgt om 

gadelamperne er afdelingens eller kommunen. 

- Der bliver spurgt om man kan bruge en varmepumpe som 

alternativ varmekilde indtil der er fjernvarme – og der bliver 

svaret at det ville være for dyrt og ikke vil kunne nå og 

betale sig hjem.  

- Der bliver talt om at efter isolere loftet.   

- Der bliver spurgt til solceller på taget – og der bliver svaret 

at NAB er ved at undersøge hvordan det skal gøres.  

 

Den nye bestyrelse i afd. 19 består nu af:  

Formand:            Heidi Berg Borup – Ugebjergvej 49 

Bestyrelsesmedlemmer: Per Hannemann – Ugebjergvej 43  

             Majbritt Petersen – Ugebjergvej 51  

 

Suppleant:            Betina Pedersen – Ugebjergvej 35  

 

 

 


