
 

 

Referat afdelingsmøde i afd. 27, Gartnerjorden 

 

Tidspunkt: 15.09.2020 kl. 17.00 i KCL 

 

Antal fremmødte: 11 lejemål, 16 personer, 8 fuldmagter 

Fra Bomiva deltog: Karen Dalsgaard, Allan Møller Iversen, Peter Matzen (PM) og Peter 

Hauberg (PH) 

 

Valg af dirigent: Karen Dalsgaard blev valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder afstemning om regnskab for 2019: 

Leif Hvilshøj  fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, hvor han omtalte de forskellige 

arrangementer i afdelingen siden sidste møde.  

PM fremlagde regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.  

 

Budget for 2021: 

PM gennemgik budget og PH fremlagde budget for planlagt vedligeholdelse for 2021.     

Budget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Indkomne forslag: 

Udskiftning af køkkenlåger, bordplader m.v.: 

Forslaget om mulighed for renovering af køkken ved brug af kollektiv råderet, hvor det kun 

er de beboere, der ønsker forbedringen udført, der får en lejeforhøjelse. Forslaget er vedlagt 

referat.  

Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning: 

For:  35 

Imod:   3  

 

Montering af altaner  

Kollektiv råderet til etablering af altaner, hvor det kun er de beboere, der ønsker dette ud-

ført, der får en lejeforhøjelse. 

Efter længere debat blev forslaget trukket, blandt andet med baggrund i skrivelse fra Skive 

Kommune fra 2011. Som i praksis vil gøre etablering af en altan umuligt. 

 

Bestyrelsen og PH vil i perioden til næste møde prøve at finde alternative muligheder for 

etablering af altan uden gener for underboer. 

 

Fliser under tørrestativer 

 

Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning: 

For:  31 

Imod:   5 

Hverken for/imod  2 

 

Valg: 

Jonna Holm blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen. 

Inge Marie Andersen genvalgt til afdelingsbestyrelsen for. 

 

Suppleant:  

Der var ingen der ønskede at stille op til denne post. 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

Leif Hvilshøj, 1 år   Gartnerjorden 47, 1.  

Jonna Holm, 2 år   Gartnerjorden 8, 1.   

Inge Marie Andersen, 2 år  Gartnerjorden 31, 1. 

 

Valg til repræsentantskabet: 

Afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet.  

 



 

Eventuelt: 

De grønne områder; Der var ønske om tidligere hækklipning og bedre græsklipning. Samt 

mere tid til almindelig vedligeholdelse af områderne. 

Ændring ved cykelskure, så der ikke blæser så mange blade ind. 

Der var tvivl om affaldssortering. PH kunne ikke uddybe. I vedlagte bilag forklares dette. 

Rengøring af tagrender. PH det sker til efteråret. 

Der ønskes en form for tilbagemelding på mail henvendelse til servicekontoret. 

Birketræ ved garager ønskes fjernet. Alle oplyste at nabo ikke vil have dette træ fældet. 

Der var stor utilfredshed med det PH havde accepteret ved en indflytningsrapport (ri-

ser/skrammer på køkken inventar).  

 

Referent:   Dirigent: 

 

 

Peter Hauberg  Karen Dalsgaard   

16.09.2020   


