
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

den 13. november 2019 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

 

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

Martha Jørgensen, Anne-Lise Fuglheim og Jan Andersen. 

 

Dagsorden: 

1. Kommentarer til referatet fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 23.10.2019 

2. Evaluering af mødet 30.10.2019 vedr. aktiviteter i kælderen 

3. Orientering fra mødet 07.11.2019 vedr. referater 

4. Julearrangement for beboerne 15. december – hvem gør hvad? 

5. Orientering fra medlemmerne 

6. Eventuelt 

 

1. Ingen kommentarer. 

2. Vi var alle enige om, at mødet var godt og at vi nu afventer yderligere. Jette kontakter 

Michael Jensen og Ebbe Frank for et eventuelt referat fra mødet. Vi var enige om, at der 

skal oprettes en forening for aktiviteter for beboerne i Fælleshuzed. Der skal nu arbejdes 

på at udarbejde et sæt vedtægter, som i sin målsætning tager udgangspunkt i en fælles 

forening for nuværende og kommende aktiviteter.  Martha vil rundsende sit oplæg til 

vedtægter til afdelingsbestyrelsen. Punktet kommer på dagsordenen på det første 

afdelingsbestyrelsesmøde i januar 2020. 

3. Jens og Jette refererede fra mødet den 7.11.2019 i BO42 vedrørende referater. 

Konklusionen var, at der i referater fra afdelingsmøder under punktet Eventuelt godt kan 

refereres debatemner af generel karakter.   

4. Vi fik en status i forberedelserne til årets julearrangement for beboerne. Vi mødes kl. 11:30 

til klargøring af arrangementet. Vi håber at mange beboere vil møde op. 

5. Et biodiversitetsområde er under forberedelse ud mod Torneværksvej. Det er rimeligt i 

størrelse og med passende afstand til beboernes terrasser. 

Vi må konstatere, at P-pladserne endnu ikke er malet op på Holger Lundgrens Vej. 

Der bliver igen i år opsat 2 juletræer på Fælleshuzed og 2 træer på Holger Lundgrens Vej. Vi 

har bedt om opsætning sidst i november. 

Vigtige datoer for 2020: BO42 Årsfest afholdes i Rønne Idrætshal den 2. maj. Der afholdes 

repræsentantskabsmøde i Fælleshuzed den 16.juni og kursus ”Det gode afdelingsmøde” 

for afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 28. marts. 

6. Næste møde i afdelingsbestyrelsen 15.01.2020 kl. 18:00 i Fælleshuzed. 

 

Jette Pedersen    Martha Jørgensen 

Formand    referent 

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

