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Søndergården I & II 

Referat fra ordinært afdelingsmøde 
 

22. september 2015, kl. 17.00 
 

 

 

Afdelingsformand Grete Sonne bød velkommen og takkede for det store fremmøde. 
 

Udover lejerne fra Søndergården I & II deltog endvidere repræsentanter fra bestyrelsen, 

ejendomskontoret og administrationen. 

 

1. Valg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 
 

Tina Andersen blev valgt som dirigent. Lise Møller Rieck blev valgt som referent.  
 

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt og retmæssigt indkaldt, hvorefter dagsordenen 

blev gennemgået.   
 

Forretningsorden for afdelingsmødet i Søndergården I & II blev enstemmigt godkendt. 

 

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. 
 

Afdelingsformand Grete Sonne fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning.  
 

Afdelingsbestyrelsen har deltaget i markvandringen den 26. maj 2015, hvor bl.a. plejeplan blev 

drøftet.   
 

I året, der er gået er der afholdt forskellige arrangementer på tværs af afdelingerne, herunder 

spilledag med fælles grill og loppemarked. Afdelingsbestyrelsen har forsøgt med åbent hus for 

beboerne den 1. torsdag i hver måned i fælleslokalet, desværre var der ikke stor tilslutning. 

 

Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.  
 

Annette Munch-Jensen gennemgik budgetterne for 2016 og orienterede samtidig om 

regnskaberne for 2014, som var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 

Budgetterne for 2016 indeholdt en lejestigning på 1,86 % i Søndergården I og 1,92 % i 

Søndergården II.   
 

Driftsbudgetterne for 2016 og lejestigningerne blev enstemmigt godkendt.  

 

 

 

 



 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 

a. Husorden. 
 

Grete Sonne fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag til en ny husorden.  
 

I forslaget blev der lagt der op til at der må holdes flere husdyr.  
 

Husordenen blev enstemmigt godkendt. 

 

b. Råderetskatalog. 
 

Grete Sonne fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag til et nyt råderetskatalog med en ny struktur, 

der giver mulighed for mere individuelle udformninger på de råderetsarbejder, der indgår i 

afdelingernes råderetskatalog.      
 

Råderetskataloget blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter  
 

Grete Sonne blev enstemmigt genvalgt  som afdelingsformand for 2 år. 
 

Steen Juhl Hansen blev genvalgt  som afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år. 
 

Noélle Larsen blev valgt  som afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år.   
 

Anja Noltensmejer blev valgt for 2 år i 2014, men har meddelt at hun trækker sig. Bjørn Pedersen 

blev valgt  til afdelingsbestyrelsen for 1 år.  
 

Jørn Grønnegaard, Annette Barkov Petersen og Bent Mogensen blev valgt  som suppleanter for 1 år. 

 

6. Valg af repræsentant for 1 år. 
 

Lotte Jacobsen blev valgt som repræsentant for 1 år for Søndergården I. 
 

Grete Sonne blev valgt som repræsentant for 1 år for Søndergården II. 

 

7. Eventuelt 
 

Dirigenten takkede for et godt møde, og afsluttede mødet kl. 18.12. 

 
Rønne, den              Rønne, den  

 

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 
Afdelingsformand             Dirigent 


