
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 
den 11. juni 2020 kl. 14:00 i Fælleshuzed 

 
Deltagere: formand Jette Pedersen, Michael Jørgensen, Jens Christoffersson, 
Jane Andersen, Martha Jørgensen, Jan Andersen samt Anne Lise Fuglheim. 
 
Agenda: 

1. Kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 14.05.2020 
2. Evaluering af eksisterende plejeplan samt eventuelle ændringer til denne 

3. Orientering fra medlemmer 

4. Eventuelt 

 

 

1. Den var ingen kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 14.05.2020. 

2. Vi gennemgik den eksisterende plejeplan og vedtog at slette punktet ”Ugentlig tjek af 

fælleslokaler, fjernelse af affald og tømme askebæger” da dette ikke økonomisk ligger 

under Højvangsparken. 

Vi gennemgik referat fra sidste markvandring 22.05.2019 og vedtog, grundet besparelse af 

udgifterne til terræn, at aflyse den sidste del af biodiversitetsbeplantningen som var 

planlagt på skråningen fra legepladsområdet ud for Højvangsparken 60 og 

Kommandanthøjen 37. Vi har haft ekstra udgifter til biodiversitetsbeplantningen ud til 

Torneværksvej og beskæring af hække mod Ringvejen i det sidste år. 

Der var indkommet 2 ønsker til markvandringen 2020. Det ene ønske var dateret 

22.08.2019. Begge ønsker vil blive behandlet og referat fra markvandringen udsendes 

separat så snart det foreligger og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. 

Vi gik i kælderen og besigtigede hvor langt oprydningsarbejdet var kommet. Der er indkøbt 

materialer til opsætning af væg til ejendomsfunktionærernes område, for at give plads til 

benyttelse af resterende område til aktiviteter for beboerne. Vi har ikke været inddraget i 

indkøbet og er heller ikke indstillet på at betale de 50.000kr som det er oplyst at vil koste at 

opføre væggen, da vi mener det er dyrt og andre løsninger kunne være billigere. Projektet 

er derfor sat lidt på standby, men vi håber der vil kunne findes en løsning.   

3. Jette laver udkast til afdelingsbestyrelsens årsberetning til næste afdelingsbestyrelsesmøde 

05.08.2020 kl. 18:00 i Fælleshuzed. 

 

Mødet sluttede kl. 15:30 hvorefter vi gik markvandring med Keld Christensen. 

 

 

Jette Pedersen 

formand 

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


  

 


