
  Afdeling 19 Lynghøjen

Rønne den 17.april 2018

REFERAT 
af afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.april 2018

 i Lynghøjen 43 Kl. 14 – 15.30

Tilstede:BrittaHammerSonne(BHS),Hanne Lindblom(HL),Jørgen Sommer(JS),

Der var til mødet udsendt nedenstående
Dagsordenforslag
1 Godkendelse af dagsordenforslag
2 Godkendelse af årsregnskab 2017 og Gennemgang af forslag til 

årsbudget 2019 
3 Årets markvandring 
4 Planlægning af årets ordinære Afdelingsmøde
5 Beslutning om eventuelle boligsociale aktiviteter
6 Næste mødedato
7 Eventuelt

ad 1 Dagsordensforslag blev godkendt uden bemærkninger

ad 2 Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet fra Ebbe Frank modtaget 
revideret årsregnskab for 2017, 
Afdelingsbestyrelsen  godkendte  årsregnskabet  og  BHS  vil  snarest  
underskrive dette på kontoret. Årsregnskabet bliver udsendt sammen 
med indkaldelsen for det ordinære afdelingsmøde i september 2018,  
hvor det vil blive gennemgået. 

Ebbe  Frank  havde  udarbejdet  forslag  for  ”budget  2019”  -  
Afdelingsbestyrelsen  havde ingen anden bemærkning  hertil  end at  
det er glædeligt at der ikke skal varsles huslejestigning.



Budgetforslaget bliver  fremlagt til  orientering ved afdelingsmødet i  
september 2018.

ad 3 Markvandring  i  afdelingen  vil  forgå  Onsdag  den  6.  juni  2018,  
afdelingsbestyrelsen mødes med medarbejdere fra teknisk afdeling kl. 
10 og går rundt i afdelingen.

Har  du  observeret  noget  du  mener  vi  skal  vide  og  tage  med  på  
markvandringen – så kontakt Britta, Jørgen eller Hanne senest søndag 
den 3/6.

ad 4 Året ”ordinære afdelingsmøde” vil blive afholdt i september måned,  
datoen herfor bliver meldt ud senere, så snart vi kender den. 
Tid og sted vil fremgå af indkaldelsen --- vi forventer at det vil blive 
med aftensmad

Hanne Lindblom er på valg og vil gerne modtage genvalg
Suppleant-posterne skal også besættes – til dem må I også  gerne  
overveje hvem der vil og kan

I  samarbejde  med  administrationen  sørger  BHS  for  den  videre  
planlægning.

ad 5 Hvis  der  opstår  en situation  i  tidsrummet 3/5 – 5/6,  2018 skal  I  
kontakte  Jørgen og Hanne,  Britta  er  inddisponibel  for  afdelingen i  
denne periode

Sommerhalvåret  står  for  døren  –  hen  over  sommeren  er  man  
velkommen til at ¤kalde¤ folk sammen til f.eks fælles kaffedrikning  
eller fællesspisning i Glashuset, hvis man får lyst til dette.
Man kommer hver især med sit eget og hygger sig sammen i kortere 
eller længeretid. I opfodres til at bruge Glashuset som et samlingssted 
mellem jer og jeres naboer – også dem nede fra klyngehusene.

I Glashusets blomsterkasser er der planter er gået til i vinterens lave 
temperaturer, så Britta eller Hanne sørge for at der blive indkøbt nye. 
Dette vil beløbe sig til kr. 200-1000kr.

ad 6 Vil blive aftalt når vi afslutter årets markvandring.
ad 7 Intet

Referent 
Britta Hammer Sonne


