
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

Den 5. august 2020 kl. 18:00 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 11.06.2020 

2. Kommentarer til referatet fra markvandringen 11.06.2020 

3. Forberedelse af afdelingsmødet 08.09.2020 herunder: 

- Ændringer til/godkendelse af årsberetning 2019-2020 

- Indkomne forslag 

- Hvem gør hvad – indkøb og traktement 

4. Julearrangement 13-12-2020 - sponsorgaver 

5. Orientering fra medlemmer 

6. Eventuelt 

 

 

1. Der var ingen kommentarer til referatet fra afdelingsmødet 11.06.2020. 

2. Der var kommentarer til referatet fra markvandringen, som jeg på bestyrelsens vegne vil 

fremsende til Keld Christensen. Vi mener ikke, at man i et referat kan skrive ”udenfor 

referat” og der var enighed om, at vi ikke var tilfredse med at modtage et referat fra 

markvandringen, uden at vi fik mulighed for at godkende det før det blev offentliggjort på 

hjemmesiden. 

3. Årsberetningen blev gennemgået og der var ønsker om, at vi fortæller mere om hvor 

mange møder vi har afholdt samt en oversigt over hvilke emner vi har arbejdet med i det 

forløbne år. Jette retter årsberetningen til og sender den ud til afdelingsbestyrelsens 

godkendelse, før omdeling til beboerne.  

Der var kommet et enkelt forslag til behandling på afdelingsmødet, som desværre lå uden 

for afdelingsmødets bemyndigelse til at kunne godkende eller forkaste det. Derfor kommer  

forslaget ikke på dagsordenen til afdelingsmødet men er sendt videre til administrationen.  

Vi blev enige om at byde på smørrebrød efter afdelingsmødet. Jette bestiller. 

Jane og Jette køber vand og øl til afdelingsmødet.  

4. Vi gennemgik vores sponsorers gaver/bidrag til julearrangementet i 2019. Jane vil kontakte 

dem igen og søge om sponsorater til dette års julearrangement. Vi vil igen kontakte Rema 

1000 i Gartnervangen for sponsering af gløgg og æbleskiver. 

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


5. Jette informerede om, at BO42´s organisationsbestyrelse har fået en ny næstformand, Nini 

Kjøller. Hun afløser Holger Pii, som efter mange år på posten ikke ønskede genvalg som 

næstformand. 

6. Der var ingen punkter til eventuelt. Næste møde bliver 08.09.2020 til afdelingsmødet, hvor 

vi mødes kl. 16:00 i Fælleshuzed. Efter afdelingsmødet vil der blive afholdt et kort 

konstitueringsmøde for den nye afdelingsbestyrelse. 

 

 

Jette Pedersen 

formand 

 

 

 

 

 


