
G:\Afdelinger\1. Afdelingsmøder\AFDELINGS-REFERATER\2022 afd. referater\Afd. 28 referat 2022 WTG Anja.docx 

 

  
Afdelingsmøde 
 

Referat nr.  
630 

Til stede var: 
Fra hovedbestyrelsen:  Preben Nielsen (PN) og Jan Faber 
(JF) 
Fra administrationen: Torben Thygesen (TTH) og Søren 
Steen Kindberg (SSK) 
 
 
Fra afdelingen:  6 Beboere 

Dag og år: 
Tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 18.30 på Holger 
Drachmanns Gade 1 
Afdelingsmøde for afd. 28 (Vissingsgade 2-12) 
 

Helle Wohlgemuth bød velkommen og foreslog JF som diri-
gent. 
 

   
 

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

  
JF valgt som dirigent. 
 
 

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

 

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

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

Budgettet udviser balance på bundlinjen, hvilket medfører 
uændret husleje. 
 
Investering i vandmålere medfører reduktion i afdelingens 
vandudgifter. Finjustering af øvrige udgiftsposter samt af-
skrivning på investering i vandmålere, gør alt i alt at bud-
gettet balancerer. 
 
 
 
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – God-
kendelse af afdelingens driftsbudget: 
Der er fra beboer indgået følgende forslag: 

1. At alle skunke bliver lukket og låst så kun håndvær-
ker har adgang, jf. vedlagte bilag 

 

  
 
 
 
 
 
 
Budget enstemmigt godkendt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Udgår. 
 
  

Pkt. 4 Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - 
Indkomne forslag: 
 Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - Ind-
komne forslag: 
Der er fra administrationen indgået følgende forslag: 

1. Forslag til revideret vedligeholdelsesreglement, jf. 
vedlagte bilag 

 

  
 
 
 
 

1. Godkendt. 

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. 
 På valg:  Helle Wohlgemuth 
 

Valgt til formand for 2 år: 
Helle Wohlgemuth blev valgt 
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Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrel-
sen og suppleanter. 
 På valg: Klaus Lorenzen og Erling Clausen 
 
 
 Suppleanter: 
 På valg: Hans Jacobsen   

Torben Balle Pedersen 
 

 
Valgt til afdelingsbestyrelse:  
For 1 år: Erling Clausen 
 
For 2 år: Klaus Lorenzen 
 
Valgt til suppleanter: 
1. suppleant: Hans Jacobsen    
2. suppleant:  Torben Balle Pedersen 
 

Pkt. 7 Eventuelt  
Under eventuelt drøftes følgende: 
Fjernelse af store mark sten og krukker foran postkas-
serne, jf. vedlagte bilag 
 
 
 
Mødet slut kl. 19.00 
 

  
Bliver fjernet i forbindelse med nyanlæg af 
indkørsler. 
Dialog omkring bl.a. chip til port i afd. 24. 
Afklaring hertil følger til afdelingen.  

 


