
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

Onsdag, den 16. marts 2022 kl. 18:00 i Fælleshuzed 

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

Jan Andersen, Kirsten Gadegaard, Kurt Pedersen samt suppleant Uffe Markmann. 

Afbud: Anni Hansen og Sonja Møller. 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 03.02.2022 

2. Debat/oplæg til fremtidig hækkeklipning 

3. Godkendelse af installation af røgalarmer i boligerne i Højvangsparken 

4. Planlægning af afdelingsmødet i Fælleshuzed 06.09.2022 kl. 17:30 

5. BO42 Vision og målsætningsprogram 2022-2025 

6. Info fra medlemmer 

7. Eventuelt 

 

1. Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 03.02.2022 blev godkendt. 

2. Efter en længere debat om den fremtidige hækkeklipning var der flertal for et forslag som 

nu skal sendes til administrationen i BO42. Forslaget skal reducere de kommende udgifter 

til hækkeklipning og dermed til en reduceret lejeforhøjelse. Vi ved på nuværende tidspunkt 

at der vil komme lejeforhøjelse grundet ny affaldssortering. 

Vores forslag skal drøftes med administrationen når vi skal gennemgå budgettet for 2023. 

3. Organisationsbestyrelsen har vedtaget at alle boliger i BO42 bør have installeret røgalarm. 

Der har desværre været nogle alvorlige brande, og derfor var der enighed om at godkende 

dette. Der vil snarest blive sendt varsel ud til beboerne med 6 ugers varsel om adgang til 

samtlige boliger. 

4. Datoen for det kommende afdelingsmøde i Højvangsparken ligger nu fast. Det bliver 

6.september kl. 17:30 i Fælleshuzed incl. spisning efter mødet. Vi debatterede den 

kommende afdelingsbestyrelses antal og valg til denne. Vi opfordrer hermed beboere, som 

vil være med til at præge fremtiden i Højvangsparken og få indflydelse på de mange 

spændende beslutninger om at stille op.  

5. Jette gennemgik kort BO42 Vision og målsætningsprogram 2022-2025. 

Afdelingsbestyrelsen skal tage ejerskab til denne og der ligger mange gode emner at 

arbejde videre med. 

6. Jette informerede om, at hun netop før mødet var blevet informeret om at vores 

radiatormålere er dårlige og vil blive udskiftet samtidig med installation af røgalarmer. 

Afdelingsbestyrelsen tog dette til efterretning. 

7. Næste møde bliver torsdag, den 28. april 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


 


