
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra markvandring og afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag, den 2. juni 2021 kl. 15:30 i Fælleshuzed 

 
Deltagere: Keld Christensen BO42, formand Jette Pedersen, Michael Jørgensen, Jane Andersen,   

Jan Andersen, Kurt Pedersen samt Kirsten Gadegaard  

Afbud: Thomas Jørgensen 

 

Vi startede med at gennemgå Højvangsparkens Statusrapport 2021 samt tilhørende  

anvendelsesbudget for 2022. Vinduer og døre projektet bliver som bekendt udskudt til 2025 

men der er sat penge af til opsætning af nye tagrender i afdeling 15 og 16 (etagebyggeriet). 

Afdelingen har forsat en fin økonomi og har et effektivt og højt aktivitetsniveau. 

Vi må dog konstatere, at det fremover bliver dyrere at få tømt vores affald og afventer hvordan  

den fremtidige affaldshåndtering kommer til at foregå. 

Ved den efterfølgende markvandring konstaterede vi, at de ting vi aftalte på sidste markvandring  

var gennemført. Det var et klart ønske fra bestyrelsen at gøre noget ved parkeringsforholdene 

i rundkørslen foran Fælleshuzed. Ofte holder biler parkeret til gene for handicapkørsel samt  

eventuelle brand og redningskøretøjer. Vi besluttede at undersøge muligheden for opsætning af 

parkering forbudt skilte.  Der var ros fra afdelingsbestyrelsen til viceværterne for det fine arbejde 

og flotte vedligeholdelse af det grønne.   

Der var ikke indkommet forslag fra beboerne til emner, som skulle behandles på markvandringen.   

 

Efter markvandringen og en pause fortsatte vi med afholdelse af afdelingsbestyrelsesmøde. 

Agenda: 

1. Kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 05.05.2021 

2. Evaluering af markvandringen 

3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 

4. Orientering fra medlemmer 

5. Eventuelt 

 

1. Der er ingen kommentarer til referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 05.05.2021 

2. Vi var enige om, at det var en god markvandring og gennemgang af budgettet. Der 

var konstateret et behov for udbedring af hvide streger i parkeringsbåsene. 

3. Jette laver et udkast til afdelingsbestyrelsens årsberetning, som endeligt skal vedtages 

på vores næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

4. Der var ingen punkter til orientering. 

5. Næste møde bliver onsdag, den 4. august kl. 18:00 

 

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

