
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

den 24. april 2019 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

 

Deltagere: Formand Jette Pedersen, Jens Christoffersson, Jane Andersen, Anne-Lise Fuglheim, 

Jan Andersen og Martha Jørgensen. 

Afbud: Michael Jørgensen  

 

Dagsorden: 

1. Kommentarer til referatet fra sidste møde 27.02.2019 

2. Godkendelse af afdelingens årsregnskab og forslag til driftsbudget for det kommende år 

3. Evaluering af BO42-festen 

4. ”Summemøde” med beboerne 

5. Kan vi gøre afdelingsmødet mere spændende? 

6. Orientering fra medlemmerne 

7. Eventuelt og dato for næste møde 

 

1. Ingen kommentarer 

2. Afdelingens årsregnskab og forslag til driftsbudget for det kommende år blev godkendt. 

3. BO42-festen: vi kunne godt tænke os, at der var lidt underholdning for børn før maden, så 

også børnefamilier får lyst til at deltage. En stand-up eller en revy (med små hint til 

situationer i BO42?) efter maden ville være fint. Jane stiller gerne op til festudvalget. 

4. Jens laver forslag til spørgeskema til beboerne. 

5. Afdelingsmødets form og indhold er bestemt i vedtægterne, så det er kun små detaljer, vi 

har indflydelse på. 

Vi har valgt at indstille Jens til referent af afdelingsmødet, så vi også får emner under 

punktet ”Eventuelt” referatført. 

BO42 kan kopiere og omdele afdelingsbestyrelsens årsberetning. Dette kræver dog en 

deadline for aflevering ca. 1. juli. Da vi gerne vil afslutte den i løbet af august, kopierer og 

omdeler formanden den senest 7 dage før afdelingsmødet, så beboerne får den indenfor 

den frist, vedtægternes § 14 stk. 3 kræver. 

6. Der er kommet nye regler for udarbejdelse af vedligeholdelsesreglementet, idet den 

enkelte afdeling i et boligselskab skal have sit eget vedligeholdelsesreglement, så ikke alle 

afdelinger nødvendigvis følger samme generelle regelsæt. Ændringerne bliver gennemgået 

for alle afdelingsbestyrelserne i BO42 på et møde den 15. maj 2019. 

En ”ønskeseddel” til emner, som beboerne ønsker behandlet på markvandringen den 22. 

maj, vil blive omdelt til beboerne senest 14 dage før og ønskes retur til afdelingsformanden 

senest den 20. maj. 

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


Vores tidligere gårdmand Carsten Vinkel er nu flyttet til afdeling Svaneke, han afløses af 

Carsten Seier. Vi sender en stor tak til Carsten Vinkel for det gode samarbejde og ser frem 

til det samme gode samarbejde med Carsten Seier. 

7. Næste møde i afdelingsbestyrelsen 22.05.2019 til markvandring. 

 

Jette Pedersen    Martha Jørgensen 

   formand           referent  

 

         

 


