
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet  

Den 27. februar 2019 kl. 18:30 i Fælleshuzet 

 

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

Andersen, Anne-Lise Fuglheim, Jan Andersen og Martha Jørgensen. 

 

Dagsorden: 

1. Kommentarer til referatet fra sidste møde 30.01.2019 

2. Revideret årshjul 

3. Planlægning af afdelingsmøde 

4. Varmt forbrugsvand i afdelingen – status 

5. Orientering fra medlemmer 

6. Eventuelt 

 

1. Ingen kommentarer 

2. På det nye årshjul er planlægning af det årlige afdelingsmøde flyttet fra 

februar til april. Vi valgte at planlægge afdelingsmødet nu, da der senere vil 

blive mange opgaver. 

3. Afdelingsmødet vil blive afholdt den 5. september kl. 17:30 i Fælleshuzet. Vi 

vil bede Per Carlo om at være dirigent og administrationen skrive referat. 

Eventuelle emner drøftet under punktet Eventuelt ønskes referatført.  

På valg er: Martha Jørgensen, Michael Jørgensen, Jane Andersen samt Anne-

Lise Fuglheim. Alle modtager genvalg.   

Afdelingsbestyrelsens årsberetning skal være klar senest i uge 27 så den kan 

blive omdelt sammen med indkaldelsen primo august. 

4. Der har gennem længere tid været problemer med det varme forbrugsvand i 

afdeling 17. Der skal udskiftes rør og fjernes tilstopninger i andre rør. Der er 

nu startet en udbudsrunde og planlægning af arbejdet igangsat. 

5. Markvandring er planlagt til 22. maj kl. 15:00 fra Fælleshuzet. Vores 

beslutning om at forlænge de gule striber foran Fælleshuset vil blive taget op 

som punkt til Markvandringen.  

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


En ”ønskeseddel” til emner som beboerne ønsker behandlet på 

markvandringen bliver omdelt til beboerne senest 14 dage før og returneres 

til afdelingsformanden senest 20. maj. 

Repræsentantskabsmødet er planlagt til den 4. juni kl. 18:00 i Fælleshuzet. 

Ungdomsboligerne bliver færdige som planlagt og de første indflytninger 

forventes den 1. maj. De nye lejere vil få adgang til Højvangsparkens vaskeri. 

6. Der var mange gener ved det private arrangement i Fælleshuzet 23.-24. 

februar. Støjniveau utåleligt og skrald efterladt i hele kvarteret. Den 

efterfølgende rengøring af lokalerne var mangelfuld, og udendørs affald blev 

ikke fjernet af lejeren. Gårdmanden brugte tid på indsamling før der kunne 

fejes. Vi debatterede hvordan vi undgår dette i fremtiden.   

  

Næste møde i afdelingsbestyrelsen 24.04.2019 kl. 18:00 i Fælleshuzet  

 

Jette Pedersen    Ref.: Martha Jørgensen 

  


