
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

den 14. maj 2020 kl. 15:30 i Fælleshuzed 

 

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

Jane Andersen, Martha Jørgensen, samt Jan Andersen. 

Afbud fra Anne-Lise Fuglheim. 

Til den første agenda/del af mødet deltog Ebbe Frank, Annette Munch-Jensen samt Keld 

Christensen fra BO42.   

 

Agenda: 

1. Godkendelse af regnskab for 2019 

2. Godkendelse af driftsbudget for 2021  

3. Godkendelse af projektbudget for udskiftning af vinduer og døre 

 

1. Regnskabet for 2019 blev gennemgået af Annette Munch-Jensen og herefter godkendt. 

2. Driftsbudgettet for 2021, som viser en huslejestigning på 1,99% pr. 1. januar 2021, blev 

gennemgået og godkendt.   

3. Projektbudgettet for nye vinduer og døre i 2022 blev grundigt gennemgået. Der vil også 

blive udskiftet tagrender i afsnit 15 og 16. Projektet, som giver en huslejeforhøjelse på 

5,99% i 2022, vil blive fremlagt til endelig godkendelse af beboerne på afdelingsmødet 8. 

september. 

 

Efter dette møde var slut kl. 17:45 forsatte afdelingsbestyrelsen med agendaen fra det udsatte 

møde 18. marts 2020. 

 

Agenda: 

1. Kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 19.02.2020 

2. Godkendelse af foreløbige rettelser til husorden samt det videre forløb 

3. Afdelingsmøde 8. september – planlægningsblanket 

4. Aktiviteter for beboerne 2020 – debat/plan 

5. Forslag til fastsættelse af dato for markvandring 

6. Orientering fra medlemmerne – herunder boligsikring fra 1. april 2020 

7. Eventuelt 

 

1. Der var ingen kommentarer til referatet af 19.02.2020 

2. De foreløbige rettelser blev godkendt. Der mangler klarhed omkring enkelt afsnit under 

punktet ”Ansvar”. Jette fremsender rettelserne til administrationen og får samtidig klarhed 

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


om punktet udgår eller tilrettes i nyere sprogbrug. Herefter fremsender Jette dette til 

afdelingsbestyrelsen til endelig godkendelse. 

3. Planlægningsblanket til brug for afdelingsmødet 8. september blev gennemgået og 

godkendt. Ligesom sidste år, bliver Årsberetningen fra afdelingsbestyrelsen udarbejdet i 

august og omdelt til beboerne senest 7 dage før afdelingsmødet. 

4. Grundet forsamlingsforbuddet ifm. Coronavirus, er der ingen mening i at planlægge 

sommeraktiviteter for/med beboerne denne sommer. Vi håber dog, at vi kan afholde det 

traditionelle julearrangement 3. søndag i advent den 13. december. 

5. Vi går markvandring 11. juni kl. 15:30 fra Fælleshuzed. Forslag eller ønsker fra beboerne 

skal være afdelingsformanden Jette Pedersen, Kommandanthøjen 35 i hænde senest 8. 

juni.    

6. Repræsentantskabsmødet forventes stadig afholdt den 16. juni kl. 18:30 i Fælleshuzed 

forudsat forsamlingsforbuddet ændres. Der er ikke spisning efter mødet. 

7. Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes den 11. juni kl. 14:00 i Fælleshuzed. 

 

 

 

Jette Pedersen    Martha Jørgensen 

Formand     Referent   

 


