
 

Referat afdelingsmøde i afd. 10, Elmegården 

 

Tidspunkt: 26.06.2018  kl. 18.00 i Birkely, Grønnegade 19, kldr. 

 

Antal fremmødte:  9 lejemål, 9 personer 

 

Fra Bomiva deltog: Ulla K. Holm, Elsebeth Ø. Madsen, Allan Møller Iversen og Karen 

Dalsgaard 

 

Valg af dirigent: Karen Dalsgaard valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2017: 

Anne Grethe S. Olesen aflagde beretning for afdelingen. 

Ulla K. Holm fremlagde regnskabet 2017 til orientering. 

 

Budget for 2019: 

Ulla K. Holm gennemgik budget for 2019, som blev vedtaget ved håndsoprækning.  

 

Forslag: 

 

Hæve pris for vask til 10 kr. pr. vask med virkning pr. 1. januar 2019. 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 

For: 5 stemmer 

Imod: 4 stemmer 

 

Hæve pris for leje af garager over 3 år efter følgende plan: 

Pr. 1/1 2019 hæves nuværende leje på 80 kr. til 175 kr. pr. md. 

Pr. 1/1 2020 hæves leje fra 175 pr. pr. md. til 225 kr. pr. md.  

Pr. 1/1 2021 hæves leje fra 225 kr. pr. md. til 275 kr. pr. md. 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 

For: 8 stemmer 

Imod: 1 stemme 

 

Valg: 

Anne Grethe Søndergaard Olesen blev genvalgt som formand for afdelingsbestyrelsen for 2 

år. 

Jonna Larsen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Suppleanter:  

Gerda Madsen blev valgt til 1. suppleant. 

Haditza Spatic 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.   

Esther Pedersen  Jeppe Aakjærsvej 7, 1. tv. 

 

Valg til repræsentantskabet: 

Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen udvælger repræsentanterne. 

 

Eventuelt: 

Kælderen skal eftergås for slutoprydning efter badeværelsesrenoveringen. 

Der blev omtalt en del forhold der skaber utilfredshed i dagligdagen, blandt andet: 

- der stilles sække m.v. ved molokkerne, i stedet for at det afleveres i molokken  

eller i garage til storskrald, 

- der parkeres ofte foran hovedindgange, 

- der hænges ting ud over altankanter, 

- barnevogne stilles foran hoveddøre, 

 

 

 



 

 

- opgangsdøre og kælderdøre sættes på krog, og lukkes ikke til aften, 

- vaskeriet afleveres tit uden rengøring og rensning af filter på tørretumbler m.v. efter 

brug, 

- reserveret vask på vasketurstavle respekteres ikke, 

- vasketøj skal fjernes fra tørrerum inden kl. 8.00 næste morgen 

- vinduer i tørrerum og vaskerier skal lukkes, når man er færdig med at bruge 

rummet, 

- affald skal fjernes fra tørrerummet 

Det var generelle holdning at problematikkerne skyldes manglende viden omkring reglerne i 

afdelingen, da der de seneste måneder er tilflyttet mange nye lejere. 

Bomiva vil til efteråret udarbejde en ”pixi-udgave” af afdelingens ordensreglement, som 

omdeles i afdelingen. 

Der var ønske om opsætning af røgalarmer i opgangene. 

Udluftningsventiler i tørrerum efterses for fejl. 

Rengøringsfirmaet skal have besked om at vaske trappen uden for hoveddøren samtidig 

med trappevask og kanten langs trappeløb indvendig. 

 

 

 

 

Referent:   Dirigent:   

 

 

Elsebeth Ø. Madsen   Karen Dalsgaard  

26.06.2018  


