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REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 16, 
NØRREGADE 12 F- 12K 

NØRREGADE 16 ST. -2.SAL 

NØRREGADE 18 ST. - 2.SAL 

NØRREGADE 20 ST. - 12. SAL 

 

 

Dato: Onsdag den 23. september 2020 kl. 17’00 på Boligselskabets kontor. 

 

Tilstede: 11 beboere samt inspektør Jens Jørgensen, inspektørassistent Ole Hansen og 

forretningsfører Jens Garfalk 

 
 

 

 

1. Valg af dirigent. 

- Jens Garfalk blev valgt til dirigent. 

- Der blev af Carl Erik Cloos fremført et ønske om at dagsordenens pkt. 5, 6 og 7 blev be-

handlet før pkt. 4 indkomne forslag. Dette blev godkendt. 

2. Fremlæggelse af beretning og årsregnskab for perioden siden sidste møde. 

- Der blev i beretningen udtalt kritik af Boligselskabet, der havde ”aflyst” et møde, der ikke 

var tilmeldinger til. Det blev omtalt, at der i den forgangne periode ikke havde været 

afholdt bestyrelsesmøde og der blev udtalt kritik af hækklipning. Beretningen blev 

godkendt. 

- Regnskab for 2019 blev gennemgået og godkendt. 

- Orientering om foretaget vedligeholdelse m.v. i 2019 samt planlagte arbejder for 2020 og 

2021. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2021 blev gennemgået og godkendt. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

- Opretning og asfaltering af P-plads. Afventer til det tidspunkt det er planlagt i vedli-

geholdelsesplanen. Vedligeholdelse / fejning foretages. 

- Etablering af kildesortering i boligen. Sortering i boligen påhviler beboeren. 

- Opsætning af ”privat parkering” skilt på P-plads. Igangsættes snarest. 

- Affaldssortering gøres ikke af alle. Der sættes klistermærke (piktogrammer) på con-

tainerne. 

- Udearealer bliver ikke passet tilfredsstillende. Der strammes op på pasning af uden-

omsarealerne. 

- Etablering af hæk langs den offentlige sti. Vedtaget at Boligselskabet arbejder på en 

løsning. 
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5.  Valg af formand til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 2 år.  

- Der kunne ikke etableres en afdelingsbestyrelse p.g.a manglende kandida-

ter.  

6.  Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Et medlem skal (iflg. 

Boligselskabets vedtægter § 15 st. 2) vælges til en valgperiode på 1 år og et medlem til en 

valgperiode på 2 år.  

- Der kunne ikke etableres en afdelingsbestyrelse p.g.a manglende kandidater.  

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen 

- Der kunne ikke etableres en afdelingsbestyrelse p.g.a manglende kandidater.  

8.   Eventuelt 

- Forskellig emner blev debatteret herunder krager i træerne, hundeluftere på græsarea-

ler, Altaner på 12 A-K er ikke glemt men p.t. ikke muligt. 

 


