
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag, den 6. oktober kl. 18:00 i Fælleshuzed 

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

Jan Andersen, Kirsten Gadegaard, Kurt Pedersen samt suppleanterne Uffe Markmann, 

Sonja Møller og Anni Hansen. 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde 08.09.21. 

2. Ændring af Højvangsparkens Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. 

3. Evaluering af afdelingsmødet 08.09.2021. 

4. Julearrangement for beboerne 05.12.2021 

- Planlægning af aktiviteter for dagen 

- Indkøb herunder sponsorer 

- Indkøb af juletræer til arrangementet samt juletræer til opsætning på Fælleshuzed og Holger 

Lundgrens Vej. 

- Indkøb af julepynt og batterier til metaltræerne 

5. Info fra medlemmer 

6. Eventuelt 

 

 

1. Der var ingen kommentarer. 

2. Efter en grundig gennemgang og debat vedtog vi de forelagte ændringer. 

3. Vi var alle enige om at det havde været et godt afdelingsmøde. Der kom intet specielt op på 

afdelingsmødet, som vi skulle tage action på efterfølgende. 

4. Julearrangement for beboerne 05.12.2021. 

- Indbydelse med program for dagen bliver delt rundt til beboerne snarest muligt af Jette. 

- Julemanden kigger forbi med godteposer til børnene. 

- Rema 1000 i Gartnervangen sponserer gløgg og æbleskiver med div. tilbehør. 

- Jane tager kontakt til de tidligere sponsorer, Lehnsgård, Jysk, Outlet, Karamel Kompagniet samt 

Jensens Bageri. 

- Vi køber 1 Normann/ædelgran til arrangementet samt 4 rødgran til opsætning på Fælleshuzed og 

Holger Lundgrens Vej. Træerne forventes opsat 30. november. 

- Metaltræerne forventes opsat 26. november. Der skal købes nye batterier. 

- Vi var i kælderen og se status på julepynt. Vi mangler kugler til træet eller måske genbruge kugler, 

som ligger hjemme hos os alle og ikke bruges.  Papirbankoplader, kuglepenne, bordpynt og lys skal 

også indkøbes. 

5. Lørdag den 30. april afholder BO42 80 års fødselsdagsfest for beboerne i Rønne Hallen.  

6. Næste møde 24. november kl.18:00 i Fælleshuzed. 

 

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


   

 


