
  Afdeling 19 Lynghøjen

Rønne den 29.august 2020

REFERAT
 Onsdag den 12 august 2020

i Lynghøjen 43 kl. 10.30-12.00

Tilstede:BrittaHammerSonne(BHS),Hanne Lindblom(HL),Jørgen Sommer(JS),

Dagsordenforslag
1 Gennemgang af sager der er varetaget under restrektionerne for møder i coronatiden:

a) Undersøgelse af ”Højen” med henblik for flere boliger i  
afdelingen

b) Godkendelse af Årsregnskab

c) Årets Markvandring

d) Planlægning af årets afdelingsmøde.

2 Gennemgang af afdelingsmødets Dagsorden med bilag.

3 Eventuelt

 

ad 1 Dagsordensforslag  blev  godkendt  uden  bemærkninger  hvorefter  vi
fortsatte med 
A)  der  var  foregået  en undersøgelse  af  ”Højen”  ved Bornholms Museum.
Denne  undersøgelse  og  prøver  viste  at  ”Højen”  vi  troede  var  en
bevaringsværdig  sandklit  i  virkeligheden  er  en  3000årig  gravhøj  fra
bronchealderen.  Så alle tanker og paner om fjernelse af højen for at kunne
udvide afdelingen med flere lejemål med henblik på at etablere en egentlig
seniorboligafdeling er nu lagt i ”skuffen” indtil videre.

B)  Afdelingsbestyrelsen  modtog  afdelingens  Årsregnskab  2019  og
Budgetforslag 2020 for godkendelse April 2020, men pga Coronatiden med
forbud af afholdelse af mødevirksomhed mødtes afdelingsbestyrelsen ”over
hækken”  og  Britta  Hammer  Sonne  havde  fået  mandat  til  at  underskrive



Årsregnskabet  samt  vidersende  budgetforslaget  til  viderbehandling  på
Afdelingsmødet.

C)BHS deltog sammen med Michael Jensen og Keld Christensen. Vi havde
mest fokus på områder der tidligere var besluttet men ej gennemført, hvilket
der vil blive fulgt op på henover 2020, referat af markvandringen ligger på
Bo42 hjemmeside under afd. 19

D)Det  var  blevet aftalt  at  årets  Afdelingsmøde bliver  afholdt  Onsdag den
2.september 2020 kl 16.
 BHS havde reserveret  Kystparkens Fælleslokale.  Det  blev besluttet  at  vi
forsat  serverer  et  måltid  aftensmad med drikkevarer  efter    mødet.  BHS
sørger  for  bestilling  af  menuen  fra  Rabæækkens  Madservice  v/Anders
Knudsen, samt indkøber diverse drikkevarer m.m.

ad 2  Dagsordenen for afdelingsmødet forelå og der var ingen kommentarer
hertil.  BHS  afholder  beretning  om årets  gang  i  afdelingen,  Torben  Dehn
indstilles  til  dirigent.  Keld  Kristensen  gennemgår  afdelingens  sidste
Tilstansrapport, Ebbe Frank varetager punktet for regnskab og budget samt
Merethe  Lind  varetager  sekretærposten.  Afdelingsbestyrelsen  indstiller
budgetforslaget til godkendelse. 

Afdelingsbestyrelsen  ser  frem til  hvor  mange  vi  kan  blive  i  år,  eftersom
afdelingen har været ”ramt” af flere sygdomtilfælde mellem vores beboere.
Glæder os til at mødes med dem der deltager.

Ad  3  Afdelingsbestyrelsen  kunne  konstatere  at  ”Biodivasiteten”  har  ramt
afdelingens græsplæner. Her står ukrudttet med blomstring mega højt – så
her kan bier m.m. holde ”fest” 

Referent 
Britta Hammer Sonne


