
Boliger til alle 
 
  Bo42 • St. Torv 2 • 3700 Rønne • www.bo42.dk • mail: bo42@bo42.dk • tlf.: 5695 1942 

 

    

 

Søndergården  

Referat fra ordinært afdelingsmøde 

2. september 2021, kl. 18.00 

 
Afdelingsformand Bjarne Borggaard bød de fremmødte velkommen. 
 

Udover 41 beboere (32 husstande) deltog endvidere repræsentanter fra bestyrelsen,  administra-

tionen og ejendomskontoret.  

 
1. Valg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 

 

Per Carlo Nilsson blev valgt som dirigent. Merete Thøgersen blev valgt som referent.  
 

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik den udsendte dagsorden. 
 

Forretningsorden blev enstemmigt godkendt.  

 
2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. 

 

Afdelingsformand Bjarne Borggaard fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning. 
 

Det fremgik af beretningen at afdelingsbestyrelsen er nyvalgt, og at de glæder sig til at komme i 

gang med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, især den kommende helhedsplan i afdelingen er der fokus 

på.  
 

Afdelingsbestyrelsen har haft en godt møde med Ebbe Frank hvor de blev informeret om  

afdelingsbestyrelsens arbejde.  
 

Der findes en facebookgruppe der hedder Søndergården. 
 

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 

 
3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.  

 

Ebbe Frank gennemgik budgettet for 2022 og orienterede samtidig om regnskaberne for 2020, som 

var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 

Driftsbudgettet for 2022 indeholdt forslag om uændret leje, og dermed ingen lejestigning pr. 1. 

januar 2022. 

 

Driftsbudget for 2022 blev enstemmigt godkendt.  

 
 



 

 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.  

 

Rasmus Møller blev valgt  til afdelingsbestyrelsen for 2 år.  
 

Jytte Larsen og Dina Skjold Andersen blev valgt som suppleanter for 1 år. 

 

(Udenfor referat: Afdelingsbestyrelsen konstituerede sig efter afdelingsmødet med Bjarne Borggaard  

som afdelingsformand. Bjarne Borggaard og Rasmus Møller blev valgt til afdelingens medlemmer af 

bygherreudvalg i Søndergården.) 

 
6. Valg af repræsentant for 1 år. 

 

Bjarne Borggaard og Lea Koch Jacobsen blev valgt som repræsentanter for 1 år. 

 
7. Eventuelt. 

 

Flere beboere gav udtryk for at der køres for hurtigt i boligområdet. Der ønskes tydeligere skiltning, 

herunder skilte opsat ved indkørslen til boligområdet. 

 

 

Dirigenten takkede for et godt møde, og afsluttede mødet kl. 20.05. 

 

 
Rønne, den              Rønne, den  

 

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 
 Afdelingsformand  Dirigent 


