
 

 

 
Afdelingsmøde afd. 17  

20. sept. 2022 kl. 19.00-21.00  
 

 

Deltagere fra 20 lejemål 

 

Dagsordenspunkter Besluttet på mødet 
  

 Valg af dirigent. Karna 
  
 Fremlæggelse af evt. beretning Formanden aflagde på vegne af bestyrelsen en beretning, som er  

vedlagt referatet. Der var spørgsmål til, om medlemmer i bestyrelsen 
selv skal betale for fx blomster. Det skal man naturligvis ikke, men de  
må naturligvis gerne gøre det, hvis de vil  

  
 Godkendelse af budget 2023 Budgettet gennemgået og viser en huslejestigning på 21 kr/kvm.  

Budgettet godkendt. 
  
 Behandling af indkomne 

forslag 
1. Nedsættelse af aktivitetsudvalg, som er uafhængig af 

bestyrelsen. 
a. Det er ikke muligt at nedsætte et udvalg udenom 

bestyrelsen, men der kan sagtens nedsættes et 
underudvalg. Forslaget trukket 

2. Udskiftning af køkkener 
a. Boligforeningen undersøger i afdelingen, hvor mange 

der på kort sigt er interesseret i nye køkkener. I 
forbindelse med en forventet helhedsplan vil en 
udskiftning under alle omstændigheder komme på tale. 
Det er fortsat muligt at benytte råderetten til selv af få 
et nyt køkken, Det skal blot forinden godkendes af AAB  

3. El-ladestandere på 5 områder 
a. Forslaget ændres således at der til næste 

afdelingsmøde vil være et oplæg på to ladestandere i 
afdelingen. 

4. Man må max sidde i bestyrelsen i max 3 perioder 
a. Forslaget ændret til, at der til næste afdelingsmøde 

stemmes om en forretningsorden, hvor forslaget 
indarbejdes. 22 stemmer for, 16 imod. 1 hverken for 
eller imod 

 
  
 Valg af afdelingsbestyrelse Da Kirsten Egeskov udtræde af afdelingsbestyrelsen, rykker suppleant 



 

 

Edle Jensen ind i afdelingsbestyrelsen på Kirstens plads for 2 år 2021-
2023. 
 
Ulla og Karna genvalgt til bestyrelsen for to år. Diana 1. suppleant  og 
Anne Grethe 2. suppleant 

  
 Evt Under evt kan der IKKE træffes beslutninger. Nedenfor er derfor 

alene de emner, der blev bragt op 
 P-båsene ønskes malet op. Der var dog ikke enighed herom 
 Mos på tagene. Kan der gøres noget inden alt for længe? 
 Hæk-affald fra drifts-medarbejderne skal fjernes. Hækkene må 

gerne være mindre dybe. 
 Hækkene på p-pladserne skal ikke være så dybe ved boligerne 

fra  1-23 
 Legepladser ønskes 
 Der ønskes flagning, når der er flagdag 

a. Bestyrelsen tager det op 
 Der ønskes container til storskrald – 

  
 

 

Referent   


