
Referat af afdelingsmøde Afdeling i afdeling 12 mandag, den 8. september 2014 

Tilstede:  15 husstande 

 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Katrine Krølln Molberg 

Martin V Jacobsen 

Kristian Lydolph 

Selskabsbestyrelsen: 

 

Administrationen m.v.: 

Lars Bertelsen 

Jane Grøn-Nielsen 

Søren Voigt 

 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5 Behandling af indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag  

6 Gennemgang af afdelingens budget for 2015 

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

 b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

 c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad 1 

Afdelingsbestyrelsen byder velkommen 

 

Ad 2 

Lars Bertelsen vælges som dirigent. 

 

Ad 3 

Kristian Skov og Jane Grøn-Nielsen vælges.  

 

Ad 4 

Det har været et stille og rolig år, hvor der har været afholdt et par fester. Den 20. september i år holder vi 

sommerfest.  

 

Ad 5 

Ingen indkomne forslag til behandling. 

 

Ad 6 

Huslejen stiger med henholdsvis med 172 kr. til 263 kr. 

 Stigning i nettokapitaludgifter  

 Renholdelse  

 Afvikling af underskud 

Det er de 3 væsentlige grunde til stigenden. 

 

 

 



 

2 
 

Ad 7 

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: 

Martin V Jacobsen og Christina Larsen vælges uden modkandidater 

 

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

Ingen kandidater 

 

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

1. suppleant Kristian Lydolph 

2. suppleant Mark Greisen  

Begge valgt uden modkandidater 

 

Ad 8 

Kristian Lydolph fremlagde idé om at lavet et stykke græsareal om til køkkenhaver og om at etablere 

udendørs fitness ved svævebanen. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med ideerne.  

 

Beboer spørger om cykeloprydning er lovlig. Søren Voigt svarer, at den er lovlig og lovlig varslet. Det er ikke 

nødvendigt at lave en oprydning hvert år. 

 

Beboer spørger omkring brug af fælleshuset. Administrationen finder kontrakten og sender denne til 

afdelingsbestyrelsen.  

 

Ref./ Jane Gørn-Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

  


