
 

 

 

Referat afdelingsmøde i afd. 10, Elmegården 

 

Tidspunkt: 02.07.2019  kl. 17.00 i Birkely, Grønnegade 19, kldr. 

 

Antal fremmødte:  8 lejemål, 8 personer 

 

Fra Bomiva deltog: Ulla K. Holm, Elsebeth Ø. Madsen, Frank Fredriksen og Karen 

Dalsgaard 

 

Valg af dirigent: Karen Dalsgaard valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2018: 

Anne Grethe S. Olesen aflagde beretning for afdelingen. 

Ulla K. Holm fremlagde regnskabet 2018 til orientering. 

 

Budget for 2020: 

Ulla K. Holm gennemgik budget for 2020, og Elsebeth Madsen gennemgik arbejder under 

planlagt vedligeholdelse for 2020.  

Budget blev vedtaget ved håndsoprækning.  

 

Forslag: 

Der var ingen forslag. 

 

Valg: 

Gerda Madsen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 

Suppleanter:  

Solveig Jensen blev valgt til 1. suppleant 

Hatidza Spahic blev valgt til 2. suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Anne Grethe Søndergaard Olesen  Jeppe Aakjærsvej 3, st. th.  

Jonna Larsen  Jeppe Aakjærsvej 3, 1. tv.   

Gerda Madsen  Jeppe Aakjærsvej 9. st. tv. 

 

Valg til repræsentantskabet: 

Anne Grethe Søndergaard Olesen og Jonna Larsen sidder i repræsentantskabet. 

 

Eventuelt: 

Der blev rykket for reparation af vandsten. Der er bestilt håndværkere, som var på stedet 

for at reparere den 2/7 2019, og reparationen er helt afsluttet i dag den 3/7 2019. 

Der efterlyses pjecer for brug af molokker, vaskerier m.v. på flere sprog, eventuelt med 

billeder. Det er i øjeblikket ikke muligt med pjecer på flere sprog, men der vil blive omdelt 

en skrivelse omkring brug af molokker og vaskerier m.v. 

Det blev påtalt, at roserne ikke er klippet ned i år. Det er efterfølgende undersøgt, og 

viceværten bekræfter, at roserne er klippet ned i foråret. 

Der blev rykket for skilt ved molokker ”kun for afdelingens beboere”. Skiltet er indkøbt, men 

er ikke blevet monteres – udføres snarest. 

Det blev påtalt at kælderdøre ofte ikke lukkes. Vil blive omtalt i den skrivelse, der omdeles. 

Det blev påtalt, at der ikke fejes i kælder. Det er ca. 14 dage siden viceværten fejede sidst. 

Det blev påtalt, at der henstilles forskellige private effekter i kældergangene, reoler, 

sofaborde, vaske- og opvaskemaskiner m.v. Man skal selv skaffe sig af med den slags 

private ejendele, de fleste kan afleveres i storskraldsrummet ved garagerne. Vil blive omtalt 

i den skrivelse, der omdeles. 

Viceværterne foretager oprydning af cykler m.v. i kældrene 1 gang årligt i vintermånederne. 

 

 

 



 

 

Der ønskes udført rengøring i vaskeri af rengøringsfirma, ud over den rengøring, beboerne 

selv skal foretage efter brug af vaskeriet. Elsebeth Madsen bestiller rengøring 4 x år. 

Elsebeth Madsen forelagde mulighed for at alle boliger i afdelingen får en røgalarm opsat 

med en batterilevetid på 12 år. Der var stor interesse herfor, så det vil blive udført på et 

tidspunkt. 

På forespørgsel om mulighed for lukning af altan ved huslejestigning blev oplyst, at det 

kræver et forslag på et ordinært afdelingsmøde, hvor der så efterfølgende vil blive foretaget 

en samlet bestilling på de, som efterfølgende skriftligt tilkendegiver, at de vil have arbejdet 

udført. 

 

 

 

 

 

 

Referent:   Dirigent:   

 

 

Elsebeth Ø. Madsen   Karen Dalsgaard  

03.07.2019   03.07.2019 


