
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat af afdelingsbestyrelsesmødet 

Onsdag, den 21. oktober 2020 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

 

Deltagere: formand Jette Pedersen, Michael Jørgensen, Thomas Jørgensen, Jan Andersen, Kurt 

Pedersen samt suppleant Kirsten Gadegaard. 

Afbud: Jane Andersen (arbejde), Martha Jørgensen (sygdom) 

 

Agenda: 

1. Kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsens konstitueringsmøde 08.09.2020 

2. Kommentarer til referatet fra afdelingsmødet 08.09.2020 

3. Status kælderprojekt i Fælleshuzed – kort debat 

4. Julearrangement for beboerne 13.12.2020 samt juleudsmykning i Højvangsparken 

5. Godkendelse af årlig fornyelse af Office 365 pakken til Højvangsparkens computer 

6. Orientering fra medlemmer, herunder 

- Boligpolitisk møde 21.09.2020 på Green Solution House 

- Nyt musikanlæg m/teleslynge i Fælleshuzed 

- Nye gadelamper i Højvangsparken 

- Spørgeskema fra BL vedr. frivilligt arbejde i afdelingen 

7. Eventuelt 

 

1. Ingen kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsens konstitueringsmøde 08.09.2020 

2. Ingen kommentarer til referatet fra afdelingsmødet 08.09.2020 

3. Jette orienterede om projektet i kælderen i Fælleshuzed fra start til nu, grundet nye 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Vi gik ned i kælderen og der var enighed om, at projektet 

er spændende og lokalet velegnet og passende stort. Vi var enige om, at vi grundet 

Coronavirus er vi nødt til at sætte projektet på standby. 

4. Der er planlagt julearrangement for beboerne den 13.12.2020 i Fælleshuzed. Vi gennemgik 

Jane Andersens liste over sponsorgaver, som vi allerede har fået og hvilke sponsorgaver vi 

modtager tættere på datoen. Vi er meget glade for Janes store arbejde med at samle 

sponsorgaver. Jette tager kontakt med Rema 1000 i Gartnervangen om sponseringen af 

gløgg og æbleskiver. Der var enighed om, at vi tager stilling til gennemførelsen af 

arrangementet ved næste møde i midten af november, da der kan forventes yderligere 

Corona restriktioner. Bliver vi nødt til at aflyse, var vi enige om at gøre juleudsmykningen 

lidt flottere med lyskæder i flagstangen foran Fælleshuzed.  

Der bliver opsat 2 juletræer på Fælleshuzed samt 2 juletræer på Holger Lundgrens Vej. 

Derudover får vi et juletræ til julearrangementet. Ønsket leveringsdato fredag den 27. 

november om morgenen eller gerne dagen før, da vi forventer opsætning fredag den. 27. 

november.   

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. Vi godkendte den årlige fornyelse af Office 365 pakken pris kr. 799 til Højvangparkens 

computer. 

6. Jette orienterede om det boligpolitiske møde 21.09.2020 på Green Solution House. Det var 

spændende at høre om hvordan man på Bornholm kan nå det ønskede befolkningsantal på 

42.500 i 2030. Vi er pt. 39.500 beboere og da der er flere der dør i forhold til tilflyttere, kan 

målet blive svært at nå. Derefter fulgte en politisk debat med boligminister Kaare Dybvad 

om boligsituationen på Bornholm.  

BO42 organisationsbestyrelse har bestilt og godkendt indkøb af nyt musikanlæg med 

teleslynge (lovpligtigt) til Fælleshuzed.  

Jette orienterede om status på nye gadelamper i Højvangsparken. Arbejdet planlagt 2020-

2021 men afventer endelig resultat af forhandlinger. 

Jette orienterede om spørgeskema fra BL om frivilligt arbejde i afdelingen. BL ønsker et 

samlet overblik over hvor mange frivillige og aldersfordelingen på disse personer, der er i 

almindnyttige boligforeninger på landsplan. Derudover ønskes oplysninger om hvad de 

frivillige beskæftiger sig med. Jette har besvaret spørgeskemaet. 

7. Der var ingen kommentarer under punktet eventuelt. Næste møde onsdag, den 12.11.2020 

kl. 18:00 i Fælleshuzed. 

 

 

 

 

Jette Pedersen 

formand  

 

    

 

 

 


