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REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 10,  

Dammen 1-19, Laksevej 13-19, Høgevej 9A-10B, Skolegade 14A-14H, Rågevej 

3A-7C, Pilehaven 21A-23C   

  

 

Dato: Mandag den 2. maj 2022 kl. 16’30 på Bui Hotel Humble. 

 

Tilstede: 14 beboere samt inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk 
 

1. Valg af dirigent. 

- Erik Kyed blev valgt til dirigent  

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

- Regnskab 2021 blev gennemgået og godkendt.  

- Orientering om foretaget vedligeholdelse m.v. i 2021 samt planlagte arbejder for 2022 og 

2023.  

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2023 blev gennemgået og godkendt 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

- En gadelampe på Rågevej ud for 10B, 11B, som skal være tændt hele natten – Det 

undersøges hvis lamperne er. 

- Isolering omkring vinduer – udføres i 2022, hvor der ikke de næste par år skal 

skiftes vinduer. 

- P-plads ved Skolegade Bagenkop – Der opsættes et skilt ”p-plads for beboere og 

deres gæster” 

- Containere som flyver rundt, når det blæser – På Høgevej og Pilehaven laves 

indhegnet som på Dammen. 

- Tagrende på Høgevej 10B skal skiftes, den er utæt – udskiftes / repareres og 

tagrenderens på bagsiden af hus. 

- En ukrudtsmark for enden af Rågevej, det ville se pænt ud med en græsplæne der – 

Ukrudt fjernes og der sås græs eller ”blomstereng”. 

- Debat om generel udskiftning af hvidevarer, døre, vinduer og radiatorer – Der 

foretages en løbende udskiftning af udtjente apparater. Evt. egne indkøb efter 

forudgående skriftlig aftale med administrationen. 

- Ønske om at opdatere husorden fra 12.5.2004 – afdelingsbestyrelsen indsender 

forslag til rettelser/tilføjelser til administrationen. 

-  

5.  Valg af formand til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 1 år.  

- Kirsten Arnsfeldt blev valgt som formand for en periode på 1 år. Jane Friberg indtrådt som 

bestyrelsesmedlem i stedet for Kirsten Arnsfeldt for en periode på 1 år. 

6.  Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 2 år. 

- Anette Thilleman blev valgt for en periode på 2 år. 

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen   
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- Erik Kyed blev valgt for en periode på 1 år. 

8.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret herunder mulighed for opsætning af 

brændeovn, mulig opsætning af luft til luft varmepumpe, Lys på sti ved 

vandværk om natten, skumringsrelæ ved Pilehaven, bænke på Høgevej / 

Rågevej. 

 

Referent: Jens Garfalk 


