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Afdelingsmøde 
 

Referat nr.  
618 

Til stede var: 
Fra hovedbestyrelsen: Finn Marquardsen (FMA) 
  
Fra administrationen: Martin Madsen (MRM), Torben Thy-
gesen (TTH) og Søren Steen Kindberg (SSK) 
 
 
Fra afdelingen: 12 Beboere. 
 

Dag og år: 
Tirsdag, den 22.2.2022 kl. 15.30 
på Holger Drachmanns Gade 1 
Afdelingsmøde for afd. 24 (Skrænten 1-53 og 
Dybbølgade 10. 
 
 
 

TTH 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.   

 

Beretning godkendt. 
 

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 underskud på bundlinjen, hvilket medfø-
rer en huslejeforøgelse 
Budgettet kan primært forklares ved stigning af udgifter til 
offentlige og andre faste udgifter samt mere udgifter til ren-
holdelse. Der budgetteres med mere henlæggelse til plan-
lagt vedligeholdelse. 
Budgetforslaget vil medføre en gns. huslejeforøgelse på 
12,30 kr. pr. m2 (eller gns. ca. 66 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: 
Indgående forslag til behandling under punkt 3 – God-
kendelse af afdelingens driftsbudget: 
Der er fra Beboere indgået følgende forslag: 

1. Forslag til opsætning af hegn v/Jernbanestien, jf. 
vedlagte bilag. 

2. Forslag vedr. revner i alle huse, jf. vedlagte bilag 
3. Forslag vedr. postkasser, jf. vedlagte bilag 
4. Forslag til placering af skraldespande, jf. vedlagte 

bilag 
5. Forslag til lavt voksende beplantning på skråning, jf. 

vedlagte bilag 
6. Forslag til justering af ventilation, jf. vedlagte bilag 
7. Forslag til forbedring af belysning ved husene, jf. 

vedlagte bilag. 
Der er fra administrationen indgået følgende forslag: 

8. Drøftelse af økonomi vedr. juletræer, jf. vedlagt bi-
lag. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Budget enstemmigt godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Udsættes 
2. Beboere kontakter teknisk afd. som un-

dersøger 
3. Forslag henlægges 
4. SSK undersøger – medtages til afde-

lingsmøde i 2023 
5. Afvist 
6. Ventilationsservice kører pt. i afdelin-

gen. 
7. Rekvisition oprettes af teknisk afdeling. 

 
 

8. Juletræer udgår fra og med julen 2022. 
 
 
 

Pkt. 4 Indgåede forslag til behandling under punkt 4 - 
Indkomne forslag: 
 

  
 
 



G:\Afdelinger\1. Afdelingsmøder\AFDELINGS-REFERATER\2022 afd. referater\Afd. 24 referat 2022 WTG Anja.docx 

Der er fra Hovedbestyrelsen indgået forslag om tilføjelser i 
afdelingens forretningsorden vedr. fortsættelse af fælleslo-
kaler. 
Tilføjelse af punkt i forretningsorden: 

1. Fælleslokalet i afdelingen: 

a. Valg af administrator for fælleslokale (1 år) 

 

Der er fra beboere indgået følgende forslag: 

1. Ændring af udlejningsregler af carporte på Vissings-
gade og Skrænten, jf. vedlagte bilag 

2. Forslag til love og rådighedsregler, jf. vedlagte bilag 
3. Forslag til leje af gæsteværelser forhøjes til 100 kr. 

jf. vedlagte bilag. 
4. Forslag til ændring af Skrænten til seniorboliger 

50+, jf. vedlagte bilag 
5. Forslag til mindre containere til glas og metal, jf. 

vedlagte bilag 
 
Der er fra administrationen indgået følgende forslag: 

1. Forslag til revideret vedligeholdelsesreglement samt 
tillæg til afdelingens råderetsregler, jf. vedlagte bilag 

 

 
 
 

1. Karin Madsen og Eva Petersen står 
for udlejning af fælleslokale. 

 
 
 
 
 

1. Udlejes fremadrettet kun til afd. 24 
beboere. 

2. Enstemmigt vedtaget. 
3. Enstemmigt vedtaget. 
4. Vedtaget - Udlejningsregler kontrol-

leres. Efterfølgende præciseret at 
det er hovedbestyrelsen der endeligt 
godkender oplæg fra afdelingsmø-
det. Medtages på hovedbestyrelses-
møde den 19. maj 2022. 

5. Vedtaget med 4 for og 3 imod. 
 
 
 
 

1. Vedtaget. 
 

Pkt. 5 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. 
 På valg: Karin Madsen 
  
 

Valgt til formand for 2 år: 
Anna Kristina Hindø blev valgt. 
 
 
 

Pkt. 6 Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrel-
sen og suppleanter. 
 På valg: Anna Kristina Hindø og Eva Petersen 
 
 
 
Suppleanter:  
 På valg: Karen Hansen og nyvalg af 1 
 
 
 

 
Valgt til afdelingsbestyrelse: 
Valgt for 1 år: Hans Jørgen Nielsen 
Valgt for 2 år: Jens Ole Jensen 
 
 
Valgt til suppleanter: 

1. suppl. ingen 
2. suppl. ingen 

 

Pkt. 7 Valg af 2 repræsentanter til Antenneforeningen 
 B42  

På valg: Hans J. Nielsen og Mona Jochimsen 
 

Valgt til Antenneforeningen B42: 
 Hans Jørgen Nielsen og Mona Jochimsen 
blev valgt. 
 

Pkt. 8 Eventuelt: 
Under eventuelt behandles følgende forslag fra bebo-
ere: 

1. Drøftelse af ny flagmand, jf. vedlagte bilag 
2. Drøftelse af udlevering af beboermappe igen, jf. 

vedlagte bilag 
 
 
 
 
Mødet slut kl. 17.00 
 
 
 
 
 

  
 
 

1. Drøftes internt i bestyrelsen 
2. Beboermapper findes kun på hjem-

mesiden. 
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