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Ordinært afdelingsmøde 15.03.2019 kl. 11:00 

Behandlet på bestyrelsesmødet hos Arne 15.02.2019 og 13.03.2019. 

 

Deltagere: Jens-Philip 

Fraværende: Elly, Bent, Karin, Ketty og Maja.  

 

Referent: Arne 

 

 

 

Kirsten Rasmussen 

Dirigent 

   

1. Valg af dirigent:  Kirsten Rasmussen blev valgt 

2.a. Fremlæggelse af beretning 

for perioden siden sidste 

møde.  

Arne fremlagde årsberetningen fra bestyrelsen. Samtidig blev der 

orienteret om, at afregning for solcellestrøm fremover skal ske efter 

timemodellen. Vores fordele ved solceller bliver derved kraftigt 

reduceret.  

2.b. Orientering om regnskab for 

2018.   

Regnskabet for 2018 blev gennemgået. Enkelte spørgsmål blev 

besvaret, hvorefter regnskabet blev taget til efterretning.  

2.c. Godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for 2020.  

Budgettet for 2020 blev gennemgået. Det indeholder en stigning på 

1,81%. J-P gjorde opmærksom på, at hele det opsamlede resultat er 

fordelt på 2019 og 2020. 

3.  Behandling af 

indkomne forslag.

  

Bent i nr. 7 har stillet forslag om genopsætning af hegn mellem 

haverne. Bestyrelsen havde indhentet et overslag fra Roan som 

grundlag for behandlingen af forslaget. Pris kr. 46.862. Der blev 

herunder orienteret om, at 

- Råderetskataloget giver mulighed for genopsætning.  

- Hegn er ikke en del af vedligeholdelsesplanen, og kan derfor 

ikke finansieres uden optagelse på budget - tidligst 2021.  

- Vedtagelse kan udskydes til årsmødet 2020.  

Efter nogen drøftelse foreslog dirigenten, at mødet gav en 

tilkendegivelse, som bestyrelsen kunne arbejde videre med.  

12 af 14 tilkendegav ønske om genopsætning af hegn. 2 tilkendegav 

hverken for eller imod. – Der var ønske om også at undersøg 

muligheder for vedligeholdelsesfrit hegn. – Det arbejder bestyrelsen 

med. 

4a. Valg af medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen.   
Hanne og Ejgil blev valgt 

 

4b. Valg af to suppleanter  Erna og Kirsten blev valgt. 

6. Valg af 3 

repræsentantskabsmedlemmer.  
Som tidligere valgtes bestyrelsen som medlemmer af 

repræsentantskabet. En suppleant kan eventuelt indtræde i tilfælde 

af forfald. 

7. Eventuelt    

Havedag  

Repræsentantskabsmøde 

Foreslår havedag den 7. juni 2019. 

Afholdes 23. april 2019 kl. 18:00 i hallens selskabslokaler.  
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