
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag, den 24. november 2021 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

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

Jan Andersen, Kirsten Gadegaard, Kurt Pedersen samt suppleanterne Sonja Møller og 

Anni Hansen. 

Afbud: Uffe Markmann 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 06.10.21 

2. Julearrangementet for beboerne 05.12.21 

3. BL-kursus ”Det gode afdelingsmøde” tilmelding 

4. Info fra medlemmer 

5. Eventuelt 

 

1. Der var ingen kommentarer 

2. Der var tilmeldt 55 beboere til julearrangementet, hvilket var rekord ift. de sidste år. 

Vi gennemgik de indkomne sponsorgaver og kunne glæde os over at der var mange 

sponsorer: Rema 1000 Gartnervangen, Lehnsgaard, Jysk, Outlet, Jensen Bageri, NT 

Automobiler samt Lilliendal Plantecenter, som gav rabat. Tak til Jane for det fine arbejde 

med indhentning af de fleste sponsorer.  

Vi lavede en opgavefordeling til arrangementet og aftalte at mødes kl. 11:30 i Fælleshuzed. 

Jette foreslog, at vi lavede en skrivelse til de tilmeldte beboere om hvilke sikkerhedstiltag vi 

anbefalede for at reducere evt. smitte med Corona. Dette blev vedtaget. Jette sørger for 

omdeling til beboerne. 

Kirsten havde doneret en masse julepynt til juletræet, stor tak for det! 

3. Thomas Jørgensen, Kirsten Gadegaard samt Jette Pedersen vil blive tilmeldt kurset 

”Det gode afdelingsmøde”, som arrangeres af Bo42 til afholdelse på Green Solution 

House lørdag, den 19. marts 2022. Pris pr. deltager kr. 1600. 

4. Repræsentantskabsmøde vil blive afholdt 14. juni 2022 kl. 17:30 (incl. spisning) i 

Fælleshuzed. Jette orienterede om et kommende møde med Bo42 administrationen vedr. 

hækkeklipning. Vi fremkom med 3 forslag til mødedato, alle i januar 2022. Hele 

afdelingsbestyrelsen minus suppleanter vil deltage. Jette fremsender den endelige dato. 

Jette informerede om at renovering af tagrenderne i afd. 15 og 16 (etageejendommene) vil 

blive påbegyndt i foråret 2022. Efter et udbud har vi måttet acceptere et tilbud som er 

væsentligt højere end det oprindelige budget som lød på 450.000 kr. i maj 2020. Prisen er 

nu 760.000 kr.  

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


Igen et bevis på at såvel materiale -og håndværkerudgifterne er steget voldsomt. Da 

tagrenderne kræver en renovering nu, vil det ikke være muligt at udskyde det yderligere.  

Til sidst informerede Jette om at Lise Reich fra BO42 administrationen er begyndt at kigge 

på vores husorden, som skal gøres mere up to date og gerne kortere. Vi tager husorden op 

som punkt i januar iht. årshjulet.   

Den reviderede forretningsorden for afdelingsbestyrelsen er nu tilgængelig på BO42 

hjemmeside. 

5. Næste møde bliver afholdt onsdag den 26. januar kl. 18:00 i Fælleshuzed. 

 

 

Jette Pedersen 

formand 

 

 

 

 

  

    


