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Afdelingsmøde 
 

Referat nr.  
640 

Til stede var: 
Fra hovedbestyrelsen:  Finn Marquardsen (FMA) 
 
Fra administrationen:    Jens Christian Jessen (JECJ), Mar-
tin Madsen (MRM) 
 
Fra afdelingen: 5 beboere 
 

Dag og år: 
Tirsdag, den 8. marts 2022, kl. 17.00 
I guderup Forsamlingshus, Trappen 6, 
Nordborg 
Afdelingsmøde for afd. 41 (Præstevænget 22-
44, Guderup) 
 
 

FMA bød velkommen og foreslog FMA som dirigent. 
 

  
 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 
 Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet 

og gennemgik dagsordenen. 
 

  
FMA valgt som dirigent. 
 

Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden 
sidste møde. 

  

Godkendt 
 

Pkt. 3 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det 
kommende år. 

 JCJ gennemgik forslaget til næste års driftsbudget 
og anvendelsesbudgettet for de kommende år samt 
orienterede om det afsluttede regnskab. 

Budgettet udviser underskud på bundlinjen, hvilket medfø-
rer en huslejeforøgelse. 
Huslejestigningen kan primært forklares ved finjustering af 
udgifter til offentlige og andre faste udgifter samt mere hen-
læggelse til planlagt vedligeholdelse. Overført overskud fra 
tidligere år modvirker stigningen. 
 
Budgetforslaget vil medføre en gns. huslejeforøgelse på 
14,93 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 85 kr. pr. måned for et gen-
nemsnitslejemål). Huslejeforhøjelsen er gældende fra 1.juli 
2022. 
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – God-
kendelse af afdelingens driftsbudget: 
Der er fra beboere indgået følgende forslag: 

1. Forslag til gulv i stuen, jf. vedlagte bilag 
2. Forslag om vi kunne overvej at få installeret varme-

pumper i stedet for fjernvarme, solpaneler på ta-

gene for at reducere elforbruget, jf. vedlagte bilag 

3. Muligheden til at få et nyt vindue i kælderen i nr.38 

da det afspejler en bedre miljø, jf. vedlagte bilag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget enstemmigt godkendt 
 
 
 
 
 
 

1) Der blev besluttet, at gulvet skal un-
dersøges nærmere for endeligt at 
vurdere om det er nødvendigt at 
gøre noget, sat hvad der eventuelt 
kan gøres.  

2) Der blev besluttet, at inden der 
igangsættes projekt for tilslutning af 
fjernvarme skal der først overvejes 
om der vindes andre og bedre alter-
nativer f.eks. central eller decentral 
varmepumpe eventuelt i kombina-
tion med solceller.  

3) Der blev besluttet at udskiftning af 
kældervinduer indføres som råderet 
arbejde, så man kan få skiftet vin-
duer med en tilhørende huslejestig-
ning.    

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - Ind-
komne forslag: 
Der er fra administrationen indgået følgende forslag: 
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1. Forslag til revideret vedligeholdelsesreglement samt 
tillæg til afdelingens råderetsregler, jf. vedlagte bilag 

 
 
 
 
 
 
 
Under eventuelt drøftes følgende forslag fra beboer: 

1. Forslag til Introduktions litterature til ny beboere, 

Som omfatter alle de muligheder der er ved ind-

flytning. Renovering af bolig og ”have”. Udbyder 

af energi som el og gas og hvordan man opnår 

fordelagtige priser hos udbyderne.  

 

Forslagene til revideret vedligeholdelses-
reglement blev godkendt.  
 
Forslag til revideret tillæg til råderetsregler 
blev godkendt med følgende bemærknin-
ger: Mulighed for opsætning af varme-
pumpe bevares.  
 
 
 

1) Afdelingsbestyrelsen opfordres til at 
arbejde videre med introduktionslit-
teratur til nye beboere.   

 

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. 
 På valg: Arthur Cleary 
 

Valgt til formand for 2 år: Arthur Cleary 
 
 
 

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrel-
sen og suppleanter. 
 På valg: Gurli Detlefsen og Inge Marie Erbs 
  
 
 Suppleanter: 
 På valg: Henning Jensen og Gisela Auerbach 
  

 Valgt til afdelingsbestyrelsen 
 
Valgt for 2 år: Inge Maria Erbst 
Valgt for 1 år: Henning Jensen 
 
 
Valgt til suppleanter: 
1. suppleant:  Johnny Jensen 
2. suppleant:  Doris Jensen 
 
 

Pkt. 7 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mødet slut kl. 18:10 

   

 


