
Referat af afdelingsmøde i afdeling 82-83 tirsdag, den 15. september 2015 

Tilstede: 6 husstande 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

 

 

Selskabsbestyrelsen: 

 

 

Administrationen m.v.: 

Claus Leiszner 

Lars Bertelsen  

Bente Grouleff  

 

 

 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5 Behandling af indkomne forslag  

6 Gennemgang af afdelingens budget for 2016 

7 a. Valg 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

b. Valg af 1medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

 c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad. 1 

Bente Grouleff byder velkommen. 

 

Ad. 2 

Aase Jensen blev valgt som dirigent. 

 

Ad.3  

Ingen 

 

Ad. 4 

Ingen 

 

Ad. 5 

Ingen 

 

Ad. 6 

Claus Leiszner gennemgik kort afdelingens budget for 2016 

Nettohuslejen stiger med 4,70 % i afdeling 82 

Nettohuslejen stiger med 5,65 % i afdeling 83 

106 Ejendomsskatter stiger (grundskyld) 

109 Renovation falder 

114 Renholdelse stiger 
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119 Kursus for afdelingsbestyrelsen bortfalder 

120 Planl.og periodisk vedl. og forny stiger 

133 Underskud fra tidligere år bortfalder 

202 Renter mellemregning med boligorganisation falder 

 

Lars Bertelsen gennemgik kort afdeling 82 og 83 langtidsplan 

116 Vandmåler 2016 

116 Kloak rens 2016 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad. 7 

Da alle i afdelingsbestyrelsen er trådt tilbage, skal der vælges en helt ny afdelingsbestyrelse. 

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

Ingen 

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

Ingen 

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år  

Ingen  

 

Der blev valgt en kontaktperson for afdelingen Aase Jensen  

 

Ad. 8 

Der var en debat omkring solceller, om det var en god eller dårlig ide lige nu, 

Både Claus og Lars mente, at vi må se tiden an, om der kommer en bedre ordning. 

 

Der var flere der mente, at administrationen skulle undersøge, om der kunne bygges på  

det grønne område, da området ikke bruges til noget. 

 

Der var et ønske fra de fremmødte, at afdeling 83 kunne sammenlægges med afdeling 76 og 

afdeling 85, så ville det måske også være lettere, at danne en afdelingsbestyrelse. 

 

Aase Jensen takkede for god ro og orden 

 

 

 

  


