
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 

Torsdag, den 28. april 2022 kl. 16:00 i Fælleshuzed 

 

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

Jan Andersen, Kirsten Gadegaard samt suppleanterne Uffe Markmann, Sonja Møller og  

Anni Hansen. 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 16.03.2022 

2. Godkendelse af regnskab for 2021 

3. Godkendelse af budget for 2023 

4. Forberedelse af afdelingsmødet 06.09.2022, herunder: 

- Drøftelse af personvalg samt eventuel rekruttering 

- Drøftelse af forslag til afdelingsmødet 

5. Repræsentantskabsmøde 14.06.2022  

- Drøftelse af personvalg 

6. Udkast til indbydelse til afdelingsmødet 

7. Info fra medlemmer 

8. Eventuelt 

 

Inden mødets start havde afdelingsbestyrelsen indkaldt BO42´s direktør Ebbe Frank til at 

gennemgå regnskab for 2021 samt budget 2023. 

 

1. Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 16.03.2022 blev godkendt.  

2. Efter en grundig gennemgang af regnskabet for 2021 blev det godkendt. 

3. Efter en grundig gennemgang og debat blev budgettet for 2023 godkendt. 

4. Da der forventes afgang fra afdelingsbestyrelsen på afdelingsmødet 06.09.2022 gennemgik 

vi de enkelte afdelingsbestyrelsesmedlemmers forventninger til at ønske genvalg eller 

udtrædelse. På den baggrund vil afdelingsbestyrelsen fremlægge forslag til afdelingsmødet 

om en reducering af antal medlemmer fra 7 til 5.  

Afdelingsbestyrelsen vil ligeledes fremsætte et forslag til afdelingsmødet om fremtidige 

besparelser på udgifterne til det grønne hvad angår hækkeklipning.   

5. På det kommende repræsentantskabsmøde 14.06.2022 ønsker Uffe Markmann at opstille 

som suppleant til Organisations Bestyrelsen i BO42, hvilket også bakkes op af 

afdelingsbestyrelsen. Både Uffe og Kirsten ønsker at deltage til repræsentantskabsmødet, 

dog uden stemmeret og vil selv tilmelde sig når indbydelsen er udsendt fra BO42. 

6. Vi gennemgik et udkast til fornyelse af indkaldelse til afdelingsmødet, som Uffe havde 

udarbejdet. Dette blev vedtaget og Uffe vil opdatere med de aktuelle datoer og derefter 

fremsende til Jette. 

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


7. Jette havde modtaget en mødedato til den kommende markvandring, som vi ønskede at 

ændre. Vi har nu fået aftalt en endelig dato: Markvandring bliver afholdt onsdag, den 18. 

maj kl. 16:00 i Fælleshuzed. Ønsker man som beboer at fremsætte forslag til behandling, 

bedes man lægge det i postkassen hos formanden, Kommandanthøjen 35, senest 17. 

maj.  

Jette informerede om de nye Parkering Forbudt skilte der nu er sat op i rundkørslen foran 

Fælleshuzed. Grundet mange klager over for mange biler parkeret i rundkørslen samt 

besværligt for eventuelle redningskøretøjer eller handicapkørsel, aftalte vi på sidste års 

markvandring en opsætning af skiltene med BO42. Der er ytret ønske om flere 

handicappladser. Dette emne vil blive taget op på dette års markvandring. 

8. Næste afdelingsbestyrelsesmøde bliver afholdt onsdag, den 18. maj i Fælleshuzed 

umiddelbart efter markvandring er afsluttet. 

 

 

Jette Pedersen 

formand      

 


