
 

 

Referat afdelingsmøde i afd. 6 - Birkegården 

 

Tidspunkt: 24.08.2021 kl. 18.30 

 

Antal fremmødte:  15 lejemål, 17 personer 

 

Fra Bomiva deltog: Per Laursen, Peter Matzen og Elsebeth Madsen. 

 

Valg af dirigent: Per Laursen blev valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2020: 

Lene Villadsen fremlagde beretning for perioden siden sidste møde. 

Peter Matzen fremlagde regnskabet 2020. Regnskabet blev enstemmigt godkendt ved 

håndsoprækning. 

 

Budget for 2022: 

Peter Matzen gennemgik budgettet for 2022 og Elsebeth Ø. Madsen fremlagde planlagt ved-

ligeholdelse for 2022. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 

 

Indkomne forslag: 

 

Montering af skydedøre 

Forslag om montering af skydedøre som en råderetssag, hvor det kun er de beboere, der 

ønsker arbejdet udført, som får en huslejestigning. De lejere der sidste gang forslaget blev 

vedtaget fik monteret skydelåger, fik samtidig nyt indmad i skabene. 

Der er ikke indhentet tilbud på arbejdet, men det skønnes at det vil koste ca. 100 kr./md. i 

15 år. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Reservering af parkeringsplads 

Forslag om at parkeringspladserne ved Odgårdsvej fra 01.01.2022 reserveres uden betaling, 

da lånet er færdigafviklet. De lejemål der pt har parkeringsplads mod betaling bevarer såle-

des retten til pladsen fortsat, så længe man ønsker og er indehaver af en indregistreret bil. 

Ledige pladser anvises efter venteliste som hidtil. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Valg til afdelingsbestyrelsen: 

 

Lene Villadsen blev genvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Frede Andersen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 

Suppleanter:  

Jørgen Bertelsen blev valgt som 1. suppleant. 

Hanne Kruse blev valgt som 2. suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Lene Villadsen, Grønnegade 11, 2. th., lenevilladsen11@gmail.com 30306264 

Frede Andersen, Grønnegade 9, st. tv., frede.astrid@webspeed.dk 29218244  

Annemarie Bertelsen, Grønnegade 19, 1. th., jobimer@youmail.dk 40419325 

 

Valg til repræsentantskabet: 

 

Afdelingsbestyrelsen vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet og afleverer navne på 

repræsentantskabsmedlemmer til bestyrelse i løbet af 1 uge til Bomiva. 
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Eventuelt: 

Der er konstateret rustdannelser enkelte steder i altanbrystninger. Der arbejdes på at finde 

en løsning med leverandør og rådgiver, men garantien er desværre udløbet, så det vides 

ikke, hvordan sagen ender. 

En beboer mener ikke at hendes altan er færdiggjort, og der blev påtalt diverse småproble-

mer med sorte fuger m.v. 

Det undersøges, om molokken for madaffald kan forsynes med en lås, som beboerne får 

nøgle til, da naboer til afdelingen tilsyneladende bruger containeren. 

Når der fremadrettet afrenses tagrender, skal tage på de lukkede altaner afvaskes samtidig. 

Vi diskuterede endnu engang værelser på loftsgangen. Beboerne mener ikke, at det bør reg-

nes med i lejemålets areal, da de ikke mener, man må bruge det til beboelse i tilfælde af 

brand. Peter Matzen ser på sagen endnu engang.    

 

 

 

 

Referent:   Dirigent: 

 

 

Elsebeth Ø. Madsen  Per Laursen  

27.08.2021 


