
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet  

Den 27. juni 2019 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

 

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

Fuglheim, Jan Andersen, Michael Jørgensen samt Martha Jørgensen. 

 

Dagsorden: 

1. Kommentarer til referatet fra sidste møde 24. april 2019 

2. Markvandringsreferat og ny plejeplan 

3. Emner til afdelingsbestyrelsens årsberetning 

4. Drøftelse af aktivitetsliste/arrangementer for beboerne 

5. Finde sponsorer til vores julearrangement for beboerne 15.12.2019 

6. Orientering fra medlemmerne 

7. Eventuelt 

 

1. Ingen kommentarer 

2. Vi gennemgik ændringerne til referatet fra markvandringen samt plejeplanen. Der mangler 

opmærkning af P-pladserne på Holger Lundgrensvej, hvilket blev nævn på markvandringen, 

men ikke referatført. Jette skriver til Michael Jensen. Den ene af gyngerne på legepladsen 

hænger for lavt, hvilket kan være farligt. Jette har bedt om at få gyngen afkortet ligesom en 

scooter der er langtidsparkeret ud for Torneværksvej 71 ønskes fjernet. 

Der er konstateret meget afklippet græs på stierne, som trækkes med ind og besværliggør 

rengøring i opgangene.  

En beboer har klaget over boldspil mod bagsiden af hendes skur. Dette har medført at ting 

falder ned af hylderne og går itu. Hun har bedt om at få et skilt sat op med at boldspil op af 

skuerne er forbudt. Det er et akut problem og hun ønsker derfor hurtig action. 

Der er stadig problemer med langtidsparkering i rundkørslen foran Fælleshuzed. Jette vil 

skrive til de beboere, som ikke parkerer i parkeringsbåsene, at det er uhensigtsmæssigt. 

3. Jette fremlagde en skitse til årsberetningen. Den blev taget til efterretning. 

4. Beboeraktiviteter er vigtige for sammenhængskraften og fællesskabet. 

Afdelingsbestyrelsens budget hænger dog ikke sammen med deltagelse i kurser og de 

ønskede aktiviteter for beboerne. Vi drøftede de forskellige muligheder og vil finde 

aktiviteter, der ikke er for dyre. Punktet tages op igen i starten af 2020.  

5. Jane og Jens går til sponsorer, der tidligere har støttet os og beder dem hjælpe igen i år. 

De vil starte tidligere end sidste år. 

6. Vi konstaterer at forringelse af BAT bybusdrift i højsommeren vil berøre Højvangsparken. 

En beboer ønsker på eget initiativ en underskriftsindsamling i protest over nedskæringen. 

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


På det afholdte Repræsentantskabsmøde den 4. juni blev Jette genvalgt for 2 år i BO42 

Organisationsbestyrelse og Jens valgt til 1. suppleant. Jette er endvidere valgt ind sammen 

med to andre repræsentanter fra BO42 i Rønne-Knudsker Byting. 

7. Ingen emner 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde den 14. august 2019 kl. 18:00 I Fælleshuzed 

 

 

Jette Pedersen    Martha Jørgensen 

Formand     referent  


