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REFERAT AF AFDELINGSMØDE I NY AFD. 10, tidligere:  
- Afdeling 10, Dammen 1-19 

- Afdeling 12, Laksevej 13-19 

- Afdeling 13, Høgevej 9A-10B 

- Afdeling 14, Skolegade 14A-14H 

- Afdeling 18, Rågevej 3A-7C 

- Afdeling 24, Pilehaven 21A - 23C   

  

 
Dato: Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 17’00 på Bagenkop Kro. 

 

Tilstede: 12 beboere samt inspektør Jens Jørgensen, inspektørassistent 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 2018 blev gennemgået og godkendt. Orientering om foretaget 

vedligeholdelse mv i 2018 samt planlagte arbejder for 2019 og 2020.  

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2020 blev gennemgået og godkendt 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Sammenlægning af afdeling 10., 12., 13., 14., 18. og 24. med virkning fra 1. januar 2019, med 

afdeling 10 som fortsættende afdelingsnummer. 

- Det blev oplyst at sammenlægningen isoleret set ingen huslejemæssige konsekvenser 

har - Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag om strømudtag på terrasse - forslaget blev nedstemt. 
 
Forslag om skriftlig information, hvis Boligselskabet har gøremål - forslaget 

blev vedtaget. 
 
Forslag om omlægning af parkeringspladser - Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag om nyt tag i Pilehaven - Forslaget kom ikke til afstemning idet tagene 

er planlagt udskiftet i efteråret 2019 
 

  

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

- Elsebeth Dehn, Dammen 3 blev valgt som formand for en periode på 2 år. 
 

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

- Erik Kyed, Dammen 11 blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for en periode på 2 år. 
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7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen   

- Niels Nielsen, Rågevej 3E og Marianne Foersom, Rågevej 5B blev 

valgt som suppleanter. 

8.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret herunder affaldssortering, 

fuglesikring, riller i fliser i Skolegade, rottebekæmpelse, ukrudt i Pilehaven, 

vandregnskaber, råd i skure i Dammen, neonrør på badeværelser, cykelskure, 

eternittage i Dammen, m.v. 

 

 

Referent: Erik Kyed 

 

 


