
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

den. 30. januar 2019 kl. 18:00 i Fælleshuzet 

 

Deltagere: formand Jette Pedersen, Jens Christoffersson, Martha Jørgensen, Jane 

Andersen, Anne-Lise Fuglheim, Jan Andersen, afbud fra Michael Jørgensen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 07.11.2018 
2.  Årshjul - husorden – råderetskatalog 
3.  Tilmelding til kursus "Afdelingsbestyrelsen arbejder" 23.03.2019 
4.  Evaluering af julearrangementet for beboerne 16.12.2018 
5.  Beskæring af buske langs Ringvejen 
6.  Parkering ved Fælleshuset 
7.   Loppemarked: dato /tid? 
8.   Orientering fra medlemmer 
9.  Eventuelt 

 

1 Vi vedtog at droppe udarbejdelsen af et nyhedsbrev - det vil være for 
omstændeligt i forhold til gevinsten. 

 Enighed om, at emnerne under punktet Eventuelt fra afdelingsmødet, som 
ikke er nævnt i referatet fra samme, bør tages op løbende på afdelingens 
 bestyrelsesmøder. 

 Det computerudstyr, der stilles til rådighed for afdelingsbestyrelsens formand, 
 afskrives over 5 år. En evt. ny formand vil få en ny PC stillet til rådighed, men 
udstyr købes af Bo42, så det dækkes af Bo42s forsikring. 

2 Husorden: ingen ændringer. Råderet: debat om hæk kontra læhegn omkring 
terrasserne, men heller ingen ændringer. 

3 Martha Jørgensen, Anne-Lise Fuglheim, Michael Jørgensen, Jens 
Christoffersson og Jette Pedersen er tilmeldt kurset. 

4 Julearrangementet var en succes: Et bredt udsnit af beboere i afdelingen 
deltog. I år må afdelingsbestyrelsen ud tidligere efter sponsorer, gerne 
allerede i september. 

5 Hækkehøjde 1,70m. Enkelte planter vokser meget langsomt og der er nogle 
huller. Der kommer nye planter. 

https://www.google.dk/search?q=bo42+r%C3%B8nne&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=COi3DFmGE7703M,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__9XZbLUkttJ5nZH5RFULh0SlmJIY=&sa=X&ved=0ahUKEwiwsJT21eDWAhXKmLQKHQz2BvUQuqIBCIEBMAo#imgrc=q-bxdk1ZdfpjMM


6 Afdelingsbestyrelsen vil gerne have gul stribe hele vejen rundt i rundkørslen, 
eller forlænget nuværende til 3-4 meter lange striber. Både BOFA og 
ambulancer har  brug for pladsen. Beboerne bør bruge de regulære 
parkeringspladser. 

7 Loppemarked? De har ikke været de store succeser, så afdelingsbestyrelsen 
går i  tænkeboks for et andet arrangement for/med beboerne.  

8 Kurt Pedersen overtager pasningen af Fælleshuzet efter Flemming Thorsen i 
august. 

Bornfiber overtager bredbånd, TV samt telefon pr. 1. april 2019 i stedet for 
Bolignet. Vi håber, der kommer mange til informationsmødet den 14. 
februar kl. 19:00 i Fælleshuzet. 

9.  Eventuelt: ingen emner.  

 Næste møde den 27. februar kl. 18.30 i Fælleshuset. 

   

 Jette Pedersen    Ref.: Martha Jørgensen 
 


