
REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 5, VIEBÆLTET 12 – 90. 
 

Dato: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17’00 i afdelingens fælleshus. 

 

Tilstede: 18 beboere samt inspektør Jens Jørgensen, forretningsfører Jens Garfalk. 
 

1. Valg af dirigent. 

  

Jens Jørgensen blev valgt til dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 

 

Bestyrelsens beretning v/formand Niels Fjord Hansen blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

 

Afdelingens regnskab 2017 og budget 2019 gennemgået og godkendt (1 stemme imod). 
 

4. Orientering og godkendelse samt anvendelse af afdelingens egne midler.  

 

Regnskab 2017 for afdelingens egne midler blev gennemgået af Niels Fjord Hansen og 

godkendt. 

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

 

Indkommet forslag debatteret. Forslag 1. vedr. plantning af nye træer m.v., når gamle træer 

går ud noteres af administrationen. Forslag om robotplæneklipper forkastet (ingen stemmer 

for forslaget)  
 

6. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 2 år, afgår Stig Larsen.  

 

Leif Hansen og Stig Larsen foreslået. Leif Hansen, Viebæltet 46 blev valgt som formand for 

en periode på 2 år.  

 

7. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen, til en valgperiode på 2 år, afgår Niels Fjord 

Hansen. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen, til en valgperiode på 1 år, afgår Finn 

Heineth, der er fraflyttet afdelingen. 

 

Niels Fjord Hansen blev genvalgt for en periode på 2 år. Judith Hansen og Bjarne 

Bendixen forslået. Skriftelig afstemning blev foretaget. Judith Hansen 22 stemmer, Bjarne 

Bendixen 8 stemmer. Judith Hansen blev valgt for en periode på 1 år. 

 

 

8. Valg af suppleanter, afgår Judith Hansen og Bjarne Bendixen. 

 

Bjarne Bendixen viebæltet 34 blev genvalgt og Per Hansen, Viebæltet 56 blev valgt. 

 

9. Eventuelt  

 

Forskellige emner blev debatteret herunder istandsættelse af garager, opmuring af gavl 

starter den 7. maj 2018, nye murbindere kr. 400.000, strømpenge for udtørring, træk fra 

terrassedøre, orientering om ny renovationsordning med fælles containere og øget sortering 

m.v.  
                           

Referent:                Jens Garfalk 

 


