
 

 

 

 

 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 

 
Hvornår: Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00. 

Hvor: Pæretræsdalen 32 – hos Marianne  

 

Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Mersiha Zepcan, Anette Post, Ingrid Hansen, Helge 

Hansen, og Marianne Svendsen.  Afbud: Ingen.  

 

1. Godkendelse af dagsordenen til dette møde. Godkendt.  

 

2. Afdelingsbestyrelsens sammensætning og valgperioder. I dagsordenen var der fejl i 

denne opremsning. Nedenstående er rettet, så det nu er korrekt:  

 Mersiha Zepcan og Marianne Svendsen blev på afdelingsmødet september 2019 

valgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. De to er således valgt frem til afdelingsmødet i 

efteråret 2021. 

 Helge Hansen blev på afdelingsmødet september 2019 valgt som suppleant til 

afdelingsbestyrelsen for 1 år. Han er således valgt frem til afdelingsmødet i efteråret 

2020. 

 Anette Post blev ved det ekstraordinære afdelingsmøde 20.2.2019 valgt til at 

overtage den resterende del af den toårige valgperiode til afdelingsbestyrelsen, som 

det ene medlem, som trådte ud af afdelingsbestyrelsen forlod - grudnet fraflytning.  

Anette er således valgt til afdelingsbestyrelsen frem til afdelingsmødet i efteråret 

2020. 

 Ingrid Hansen blev på afdelingsmødet i september 2018 valgt som afdelings- 

bestyrelsesmedlem for 2 år.  Hun er således valgt frem til afdelingsmødet i efteråret 

2020.  

 Ingrid Hansen blev på afdelingsmødet september 2019 valgt som repræsentant for 1 

år. Hun er således valgt som afdelingens repræsentant til repræsentantskabet frem til 

afdelingsmødet i efteråret 2020. 

 

 

3. Opsamling på det ordinære afdelingsmøde i afdeling 2 den 12. september 2019. 

 Ingen prioriteringer frem til næste ordinære afdelingsmøde i september 2020, da 

Bo42 har meldt ud, at der kun foretages det absolut nødvendigste – fx ift. 

skimmelsvamp. 

 

 Afdelingsbestyrelsen finder den måde markvandringen foregår på yderst 

uhensigtsmæssig. Ved markvandringen ses husene kun fra gade – dvs. skader i 

baggården ses ikke. Og de ting der påpeges af beboerne - eksempelvis pileurt – 

handles der ikke på.  



 I den skrivelse vedrørende bekæmpelse af pileurt - som Bo42 har fremsendt til 

beboeren i Pæretræsdalen nummer 34,’Japansk pileurt og kæmpe pileurt’ fra 2013 

er der på side 23 en ’bedste praksis’ for bekæmpelse af pileurt.  
Afdelingsbestyrelsen forstår skrivelse på den måde, at det er Bo42, der skal 

udfærdige en handleplan for bekæmpelse af planten. Afdelingsbestyrelsen ser frem til 

at se omtalte handleplan.  

japanskpileurtogk

mpepileurt_endeligrapport.pdf 
 

4. Planlægning af årshjul – herunder prioriteringer og planlægning af de kommende 

møder.  

 Afdelingsbestyrelsen har besluttet at holde møde 1 gang i kvartalet – eller når behovet 

opstår.  Er der ikke sket nyt siden sidst aflyses mødet. På møderne drøftes årshjulet. 

 

5. Eventuelt.  

Intet  

 


