
 

 

Referat afdelingsmøde i afd. 27, Gartnerjorden 

 

Tidspunkt: 20.08.2019 kl. 18.00 i Gartnerly 

 

Antal fremmødte: 37 lejemål, 50 personer. 

 

Fra Bomiva deltog: Karen Dalsgaard, Allan Birch, Peter Hauberg, Peter Matzen og Elsebeth 

Madsen.  

 

Valg af dirigent: Karen Dalsgaard blev valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2018: 

Leif Hvilshøj  fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, hvor han omtalte de forskellige 

arrangementer i afdelingen siden sidste møde.  

Peter Matzen fremlagde regnskabet for 2018.  

 

Budget for 2020: 

Peter Matzen gennemgik budget og Elsebeth Madsen fremlagde budget for planlagt vedlige-

holdelse for 2020.  

Budget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Indkomne forslag: 

Røgalarmer: 

Forslaget om opsætning af røgalarmer i alle lejligheder blev enstemmigt vedtaget ved 

håndsoprækning.  

 

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 håndsoprækning: 

For:  48 

Hverken for/imod: 2  

 

Udskiftning af køkkener ved fraflytninger: 

Da forslag om renovering af køkkener ved brug af kollektiv råderet blev vedtaget trak for-

slagsstilleren dette forslag. 

 

Inddragelse af en garage til storskrald: 

Forslag om inddragelse af en ledig garage til brug for storskrald blev vedtaget ved håndsop-

rækning : 

For:  46 

Hverken for/imod: 4 

Inspektør aftaler med Nomi4s, hvordan rummet kan indrettes. 

 

Anskaffelse af sten til bed: 

Forslag om at der kan anvendes ca. 13.000 kr. til indkøb af sten, der opstilles i bed, hvor 

der tidligere har stået et paradisæbletræ blev vedtaget ved håndsoprækning:  

For:  27 

Imod:  5 

Hverken for/imod: 18 

 

Pullerter på fortov ved Thorupsgade: 

Forslag om opsætning af pullerter langs fortov ved Thorupsgade for at forhindre, at der par-

keres på fortovet.  

Forslaget blev vedtaget med stort stemmeflertal ved håndsoprækning. 

 

 



 

 

 

 

Bunker: 

Forslag om at bunker ryddes for græs og beplantes med bunddække. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Udskiftning af cirkulationspumper og varmevekslere: 

Forslag om at udskifte cirkulationspumper og varmevekslere blev enstemmigt vedtaget ved 

håndsoprækning. 

 

Valg: 

Leif Hvilshøj blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 

Suppleanter:  

Kim Lund Nielsen blev valg til suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

Leif Hvilshøj   Gartnerjorden 47, 1.  

Jonna Holm   Gartnerjorden 8, 1.   

Inge Marie Andersen  Gartnerjorden 31, 1. 

 

Valg til repræsentantskabet: 

Afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet.  

 

Eventuelt: 

En beboer forespurgte til, hvad Gartnerly må anvendes til. Afdelingsformanden orienterede 

om, at Gartnerly udelukkende var til benyttelse for afdelingens egne lejere. 

 

 

 

Referent:   Dirigent: 

 

 

Elsebeth Ø. Madsen  Karen Dalsgaard   

21.08.2019   


