
 

 

Referat afdelingsmøde i afd. 27, Gartnerjorden 

 

Tidspunkt: 21.08.2018 kl. 18.00 i Gartnerly 

 

Antal fremmødte: 31 lejemål, 41 personer. 

 

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

 

Valg af dirigent: Per Laursen blev valgt til dirigent. 

 

Bestyrelsens beretning, herunder orientering om regnskab for 2017: 

Leif Hvilshøj  fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, hvor han omtalte de forskellige 

arrangementer i afdelingen siden sidste møde.  

Peter Matzen fremlagde regnskabet for 2017.  

 

Budget for 2019: 

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

holdelse for 2019.  

Budget blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Indkomne forslag: 

Huslejeforhøjelse for dartklubben: 

Forslaget om, at dartklubben ikke frem over skal friholdes for huslejestigning blev vedtaget 

ved skriftlig afstemning: 

For: 50  

Imod 12  

 

Udskiftning af radiatorer i badeværelser på Gartnerjorden: 

Forslaget om, at radiatorer på badeværelser skal udskiftes blev nedstemt ved skriftlig af-

stemning: 

For: 16  

Imod: 39  

Blanke: 7  

 

Udskiftning af radiator i badeværelser og samtilige ventiler på Gartnerjorden: 

Forslaget om udskiftning af radiatorer på badeværelser og ventiler på alle radiatorer blev 

nedstemt ved skriftlig afstemning: 

For: 14  

Imod: 32  

Blanke: 15  

Ugyldige: 1  

 

Hegn mellem haver i stuelejligheder: 

Forslag om, at hegn mellem haver i stuelejligheder frem over må være sort, hvid eller gen-

nemsigtig materiale blev vedtaget ved skriftlig afstemning: 

For: 41 

Imod: 16 

Blanke: 5 

Tilføjes i afdelingens udvendige råderetskatalog. 

 

Afskærmning ved 1. sals lejligheder: 

Forslag om, at afskærmning der ikke vender ud mod vej frem over må være sort eller hvid 

materiale eller gennemsigtig plexiglas blev vedtaget ved skriftlig afstemning: 

For: 51 

Imod: 4 

Blanke: 7 

Tilføjes i afdelingens udvendige råderetskatalog. 

 

 



 

 

 

Altaner ved 1. sals lejligheder i Gartnerjorden og Thorupsgade: 

Forslag om mulighed for altan ved 1. sals lejligheder ved brug af den kollektive råderet, hvor 

det kun er de beboere, der ønsker forbedringen udført, der får en lejeforhøjelse blev ned-

stemt ved skriftlig afstemning: 

For: 24 

Imod: 35 

Blanke 3 

 

 

Valg: 

Jonna Holm blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Inge Marie Andersen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

 

Suppleanter:  

Lisbeth Sørensen blev valg til suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

Leif Hvilshøj   Gartnerjorden 47, 1.  

Jonna Holm   Gartnerjorden 8, 1.   

Inge Marie Andersen  Gartnerjorden 31, 1. 

 

Afdelingsbestyrelsen blev også valgt til festudvalget. 

 

Afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet.  

 

 

Eventuelt: 

Affaldscontainere trænger voldsomt til vask, men det er ikke lykkes at finde et firma, der vil 

udføre vasken, da mængden er for lille. Det forventes at Skive Kommune inden for en over-

skuelig periode indfører anden sorteringsordning, hvor der kommer nye beholdere. 

Underjordisk affaldssortering (molokker) blev vedtaget i afdelingens budget for 2017, men 

afdelingsbestyrelsen meddelte efterfølgende, at man ikke ønskede molokker i afdelingen på 

daværende tidspunkt.  

Renovationsselskabet glemmer at låse containerne efter tømning. Der følges op. 

En beboer har oplevet, at viceværten ikke dukker op på aftalte tidspunkter og en anden har 

oplevet, at der ikke sker noget, når servicemailen anvendes. Der følges op på begge dele. 

De seneste dage har der et par gange været afleveret plastsæk med haveaffald ved cykel-

skuret ved Thorupsgade. Man skal selv bortskaffe haveaffald, det er ikke viceværternes op-

gave.  

 

 

 

 

 

Referent:   Dirigent: 

 

 

Elsebeth Ø. Madsen  Per Laursen   

22.08.2018    


