
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet 

Torsdag, den 12. november 2020 i Fælleshuzed 

 

Deltagere: formand Jette Pedersen, Michael Jørgensen, Thomas Jørgensen, Jane Andersen, 

Jan Andersen, Kurt Pedersen samt suppleant Kirsten Gadegaard. 

Afbud: Martha Jørgensen (sygdom) 

 

Agenda: 

1. Kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 21.10.2020 

2. Status på julearrangement 13.12 for beboerne – aflysning grundet Corona 

3. Juleudsmykning i Højvangsparken, debat og beslutning af indkøb 

4. Orientering fra medlemmer, herunder 

- Vigtige datoer i 2021 

- Kursus i BO42 ”Det gode afdelingsmøde” 

5. Eventuelt 

 

1. Der var ingen kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 21.10.2020 

2. Efter en grundig evaluering besluttede vi, at julearrangementet for beboerne 13.12 ikke 

ville kunne gennemføres grundet Corona restriktionerne. Vi besluttede at de sponsorgaver, 

som vi allerede har fået fra Outlet, Jysk samt Lehnsgård, vil blive gemt til næste år i håbet 

om at kunne give dem ud ved et forår-/sommer arrangement i 2021. Skulle dette vise sig 

ikke at være muligt, tager vi fordelingen af sponsorgaverne op som punkt igen i 2021 inden 

en evt. udløbsdato. Vi håber også at kunne gennemføre et julearrangement for beboerne i 

2021. Jette kontakter Rema 1000 i Gartnervangen om, at arrangementet er aflyst og Jane 

kontakter de sponsorer, som vi skulle have modtaget sponsorater fra tættere på 

arrangementets dato og meddeler det samme og vi siger samtidig tak for støtten. 

        

3. Jette havde undersøgt status på afdelingsbestyrelsens økonomiske råderum og 

konstaterede at vi har mulighed for at give beboerne noget ekstra juleudsmykning, som 

tilmed vil være noget vi kan bruge i årene fremover. Efter en debat besluttede vi, at vi 

køber 8 stk. metaljuletræer med lyskæder på batterier m/timer, som vil blive placeret med 

et stk. på hver side af Højvangsparkens 4 indkørsler. Derudover købes 5 stk. juletræer som 

placeres med 2 stk. på Holger Lundgrens Vej samt 2 stk. på Fælleshuzed. Det sidste lidt 

større juletræ bliver placeret indenfor i Fælleshuzed ved indgangspartiet. De forventede 

udgifter til juleudsmykningen bliver ca. 5000 kr.   

Juleudsmykningen forventes at være på plads senest 29. november, og vi håber det vil 

blive til glæde for beboerne. 

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


4. BO42 har i 2021 planlagt kursus ”Det gode afdelingsmøde” den 6. marts. Der vil komme en 

invitation til kurset fra BO42 i starten af 2021, hvorefter vi beslutter hvor mange, der 

deltager.  

Repræsentantskabsmøde afholdes den 8. juni. 

5. Der var ingen punkter til eventuelt. Næste møde i afdelingsbestyrelsen er 17.02.21 kl. 

18:00 i Fælleshuzed. 

 

 

Jette Pedersen 

Formand 

   

 

 


