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Afdeling nr. 22   Beliggenhed: Holmgade 50-88 

Referat af afdelingsmødet den 8/9-2022 

  

Så mange beboere deltog: Antal boliger   9          Antal personer   12 

Fra administrationen deltog: 

Andre der deltog: 

Camilla Simonsen 

Lars Christiansen - Org. Best.  

 Formand Knud Erik Larsen bød velkommen 

1 Valg af dirigent Lars Christiansen fra org. Bestyrelsen blev valgt som dirigent 

 

2 Fremlæggelse af beret-

ning  

 

 

Knud Erik Larsen fremlagde beretningen: 

 

Der er kommet nye tilflyttere i afdelingen og de er ved at bygge garage og 

anlægge hele forhaven med fliser og skærver. 

De betaler selv for alt materiale og lægning af fliser og skærver. 

Afdelingen bygger garagen og lejer den ud til dem. 

Så har der været holdt gadefest hvor man startede med kaffe og kage og se-

nere blev der serveret ringridder og kartoffelsalat m.m. Og til dessert en is.  

Det var en meget hyggelig gadefest som foregik i go ro og orden. Dejligt, hvis 

flere beboer vil deltage til vores gadefest 

 

Hvis noget er gået i udu i jeres bolig bedes i altid ringe til formanden og ikke 

til kontoret. 

 

Ellers er der ikke sket det store i afdelingen 2021/2022. 

 

3 Bestyrelsens oplæg for 

2023 

 

Oplæg til næste år er at vi skal have bygget et halvtag til vores trailer og så 

have indkøbt et bordbænksæt 

 

4 Budgetter for 2023 Jan Mortensen gennemgik regnskab og budget for det kommende år. 

 

Budgettet blev godkendt 

5 Indkomne forslag  

5a   Forslag 1: At der købes 

et bord og bænkesæt 

som placeres ved den 

store græsplæne 

 

Forslag er stillet af : 

Jytte – Ho. 76 

 

 

Alle stemte for dette forslag 

 

5b Forslag 2: At der laves 

et halvtag til traileren 

eventuelt i forbindelse 

med containerpladsen 

ud for nr. 58 og 60. 

 

Forslag er stillet af : 

Knud Erik – Ho. 60 

 

 

Alle stemte for dette forslag 

 

6 Valg af formand På valg var:  

Knud Erik Larsen. 

Nyvalgt: 

Knud Erik Larsen  – Holmgade 60 -  blev genvalgt  
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6a Valg af medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen  

På valg var: 

Anne Marie Petersen – Holmgade 58 

Nyvalgt: 

Anne Marie Petersen – Holmgade 58 – blev genvalgt 

7 Valg af suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen 

På valg var:  

Leif Borup – Holmgade 50  

Nyvalgt: 

Leif Borup – Holmgade 50 – blev genvalgt 

8 Evt. Der blev spurgt til om der kan slukkes for noget af lyset i afdelingen, eller om 

noget af det evt. kan slukkes tidligere, så det ikke står tændt hele natten. Der 

blev aftalt at det skal undersøges i forhold til hjemmeplejen og Falck. 

 

Ønske om at hegnet ved stikvejen og ud til Holmgade bliver klippet, da man 

skal over hajtænderne for at se om der kommer biler.  

Kontoret skal bese og kontakte kommunen. 

 

Der blev nævnt at der er meget mos på tagene ved de boliger over til tidl. 

Gartner Samuelsen. Samtidig vil de gerne have renset tagrenderne 1 x årligt. 

 

Vil gerne have lavet en rundgang i afdelingen. 

   

 

Referent: Camilla Gaul Simonsen 

       

 
 
Afdelingsbestyrelsens sammensætning består nu af: 
 

Navne      Valgperiode: 

Formand: 

 

Knud Erik Larsen Sep. 2022 – Sep. 2024 

 

 

Anne Marie Petersen  Sep. 2022 – Sep. 2024 

 

 

Jytte Christiansen Sep. 2021 – Sep. 2023 

 

 

  

Suppleanter: Hans Borup 

 

Sep. 2022 – Sep. 2023 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 


