
































































Referat af afdelingsmøde i afdeling 90 – Hjarsbækvej torsdag den 22. september 2016 

Tilstede: 7 husstande

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Morten Lewandowski 

Andreas Kring 

Søren Martinsen 

Runa Mattesen 

 

 

Organisationsbestyrelsen: 

Tommy Jørgensen 

Katja Hillers 

 

Administrationen m.v.: 

Lars Bertelsen 

Claus Leiszner 

Vibeke Harder (ref.) 

 

   

 

   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 2017 

7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad. 1 

Morten Lewandowski, afdelingsbestyrelsens formand, byder velkommen til afdelingsmødet. 

 

Ad. 2 

Katja Hillers blev valgt som dirigent. 

 

Ad.3  

Claus Leiszner, Andreas nr. 11 og Sara nr. 1 blev valgt som stemmeudvalg. 

 

Ad. 4 

Formanden fortalte lidt om det forløbne års arbejde. Bl.a. om et udarbejdet råderetskatalog. 

 

Ad. 5 

Forslag 1: Råderetskatalog for afdelingen 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2: Informationstavle 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 3: Indkøb af kantklipper/trimmer 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 4: Sensorstyring af gangstibelysning 
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Lars Bertelsen fortæller, at det kan give en besparelse på el på ca. 5.000 kr. pr. år for afdelingen. 

Forslaget blev næsten enstemmigt vedtaget – en husstand stemte blankt. 

 

Forslag 5: Indkøb af fodboldmål 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 6: Indkøb af klapborde og –stole 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 7: Indkøb af borde/bænkesæt 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 8: Lys/el i fællesskur 

7 ja 

5 nej 

2 blank 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad. 6 

Claus Leiszner gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2017. Nettohuslejen stiger med 

0,67%. Det vil sige, at der er en stigning på mellem 43 og 54 kroner pr. lejemål. Det skyldes bl.a., at 

almindelig vedligeholdelse og renholdelse stiger. Til gengæld falder forsikringer. 

 

Lars Bertelsen gennemgik planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV). Der er afsat 20.000 til 

beplantning i 2017. 

 

Budgettet blev herefter godkendt.  

 

Ad. 7 

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 

Runa Mattesen nr. 9 genopstillede og Sara Abou-Ali nr. 1 stillede op – blev begge valgt for 2 år. 

 

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

 

Jonas Begtrup-Hansen nr. 5 stillede op og blev valgt som 1. suppleant.  

Jan Ketley nr. 29 blev 2. suppleant. 

 

Ad. 8 

Afskærmning ved affaldsøen – kommer der det? 

Debat omkring affald – papir- og papcontainer er tit overfyldt, men det er dyrt at få papcontainer. 

Der står tit storskrald dernede. Der skal bestilles afhentning. Info på de nye infotavler. 

Bestyrelsen arbejder videre med afskærmning, information osv. 
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Skilt med ”Legende børn” er bestilt men er ikke kommet – Lars undersøger, hvor det er blevet af. 

Børnene kører desuden hurtigt på cykel over parkeringspladsen – det kan give farlige situationer. 

 

Parkering ved Hedelundvej – sur løbeseddel fra Hedelundvejbeboer. Det er offentlig vej, så der må 

gerne parkeres der, men bestyrelsen opfordrer afdelingens beboere til at parkere på pladserne inde 

i afdelingen. Der har været dialog med kommunen ift. belysning, et evt. fortov eller cykelsti ved 

vejen. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

 

1-års gennemgang – hvor er vi henne omkring det? Kristian Jensen ser på det. 

 

Sten til terrassen – hvad hedder de? Malingkoder? Det undersøges og svaret lægges på 

hjemmesiden. 

 


