
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

Torsdag, den 3. februar 2022 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

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

Thomas Jørgensen, Kirsten Gadegaard samt suppleanterne Sonja Møller og Anni Hansen. 

Fraværende: suppleant Uffe Markmann 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 24.11.21 

2. Husorden – behov for ændringer? 

3. Råderetskatalog – behov for ændringer? 

4. Møde i BO42 administrationen 24.02.22 kl. 15:30 

5. Evaluering af julearrangementet for beboerne 05.12.21 

6. Info fra medlemmer 

7. Eventuelt 

 

1. Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 24.11.21 blev godkendt. 

2. Jette redegjorde for samtaler med BO42 administrationen om evt. ændringer af vores 

husorden, som er lang og måske godt kunne trænge til en generel opdatering. 

Bestyrelsen besluttede at vi for nuværende ikke finder anledning til ændringer for 

ændringens skyld, men at vi var åbne for eventuelle ændringer, når BO42 administrationen  

har generelle ændringsforslag klar til april eller senest efter vi kender de nye 

affaldssorterings procedure som starter i efteråret 2022.    

3. Vi fandt ikke behov for ændringer til råderetskataloget. Jette gav info om at der snart vil 

komme nye priser for selvvalgte ønsker, når man gør brug af sin individuelle råderet. 

4. Vi blev enige om at mødetidspunktet kl. 15:15 den 24. februar 2022 passede fint.  

5. Afdelingsbestyrelsen var meget tilfredse med det store fremmøde og forløbet af 

julearrangementet 05.12.21. Bestemt en succes, som vi ønsker at gentage igen til jul. 

6. Jette informerede om administrationsbidraget til BO42 og om snarlige forventede 

ændringer. Ligeledes info om nyt ydelseskatalog, som er på vej. 

Vi har fået en henvendelse fra gårdmanden om at besigtige nogle træer, som ønskes 

fældet da de er til skade for andet grønt. Det vurderes ikke at kunne vente til 

markvandringen i maj/juni. Vi deltager med 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, Jette, 

Thomas samt Kirsten til en mini markvandring. Mødedato kommer snart.      

Sidst informerede Jette om, at Thomas, Kirsten og hende selv nu er tilmeldt BO42 kursus 

”Det gode afdelingsmøde” den 19. marts 2022 på Green Solution House. 

7. Næste møde torsdag, den 31. marts 2022 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


 

 


