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Søndergården I & II 

Referat fra ordinært afdelingsmøde 

17. september 2019, kl. 17.00 
 

 

Grethe Grønnegaard bød de fremmødte velkommen. 
 

Udover 42 beboere (31 husstande) deltog endvidere repræsentanter fra bestyrelsen og 

administrationen. 

 
1. Information om Bornholmerbredbånd. 
 

Torkild Westh informerede de fremmødte om mulighederne med Bornholmerbredbånd.  

 
2. Valg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 
 

Per Carlo Nilsson blev valgt som dirigent. Merete Thøgersen blev valgt som referent.  
 

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik den udsendte dagsorden. 
 

Forretningsorden blev enstemmigt godkendt.  

 
3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. 
 

Afdelingsformand Grethe Grønnegaard fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning. 
 

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 

 
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.  
 

Annette Munch-Jensen gennemgik budgetterne for 2020 og orienterede samtidig om regnskaberne 

for 2018, som var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 

Budgetterne for 2020 og lejestigning pr. 1. januar 2020 i Søndergården I og II på 0,00 % blev 

enstemmigt godkendt. 

 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 

a) Vedligeholdelsesreglement.  
 

Per Carlo Nilsson fremlagde forslaget, som blev fremlagt på baggrund af bilag og nuværende 

vedligeholdelsesreglement, der var udsendt sammen med indkaldelsen.  
 

Vedligeholdelsesreglement pr. 1. oktober 2016 blev enstemmigt godkendt af afdelingsmødet, 

hvorfor dette fortsætter uændret. 

 
 



 

 

 

B) Ændring af husorden. (Grete Sonne)  
 

Grete Sonne havde fremsendt forslag om at personer med handicap kan parkere handicap-biler i 

Bådsmandsstræde/Lodsstæde, og at det blev indarbejdet i husorden. Det skriftlige forslag var 

udsendt sammen med ny dagsorden forud for mødet. 
 

I forbindelse med behandlingen af forslaget blev der givet udtryk for bekymring for hvorvidt der vil 

være uhindret adgang for bl.a. udrykningskøretøjer. 
 

Forslagsstilleren valgte at trække  forslaget tilbage.  
 

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med en revision af parkeringsreglerne, når der foreligger en 

afklaring fra myndighederne om parkeringsbestemmelser, herunder regler for redningsveje og 

eventuelle særlige forhold for handicappede.  

 
6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter  
 

Grethe Grønnegaard og Steen Juhl Hansen blev valgt  som afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år.  
 

Noelle Larsen blev valgt  som suppleant for 1 år. 

 
7. Valg af repræsentant for 1 år. 
 

Grethe Grønnegaard blev valgt som repræsentant for 1 år for Søndergården I. 
 

Steen Juhl Hansen blev valgt som repræsentant for 1 år for Søndergården II. 

 
8. Eventuelt 
 

Dirigenten takkede for et godt møde, og afsluttede mødet kl. 19.12 

 

 
Rønne, den              Rønne, den  

 

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 
 Afdelingsformand  Dirigent 
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