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 Referat fra afdelingsmøde  
Afholdt i fælleshuset Salamanderparken 42 mandag, den 29. september 2014, kl. 19.00  
86 stemmer 43 boliger repræsenteret. Fra ALBOA deltog Niels Skov fra administrationen deltog Hans 
Jørgen Rohde, Peter Hebroe og ejendomsfunktionnær Toben Møller.  
 
Dagsorden  
1. Godkendelse af forretningsorden  

2. Valg af dirigent  

3. Valg af referent  

4. Afdelingsbestyrelsens beretning  

5. fremlæggelse af regnskab for 2013 til orientering  

6. fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse  

7. indkomne forslag  
a. Solceller  

b. Sygetransport  

c. Område med storskrald  

d. Afdelingen overtager udlejning af fælleshus  

e. Skur til cykler  

f. Etablering af gynger  
8. Valg til afdelingsbestyrelsen På valg er Elinor og Flemmming  

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen  

10. Evt.  
 
Referat  
Ad 1. Forretningsordnen blev godkendt uden indvendinger.  

Ad. 2. Niels Skov Nielsen blev valgt som dirigent. Per Rasmussen er med som ”føl” og vil derfor lede et par 

punkter. Stemmeudvalg: Klaus, Lone og Fin.  

Ad. 3. Bestyrelsen foreslog Mikkel som referent, og han blev valgt.  

Ad. 4. Formand, Mads Madsen, fremlagde bestyrelsens beretning. Han takkede Torben for at holde orden 

og Niels for hjælp med arbejdet som formand. Beretningen blev vedtaget enstemmigt.  

Ad. 5. Peter fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
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Ad. 6. Peter Fremlagde budgettet for 2015. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. 7. Forslag  

a) Solceller. Bestyrelsen fik til opgave at lave en informationsfolder, som forklarer fordele og ulemper ved 

solcelleanlæg, og giver et fornuftigt indtryk af, hvor længe et anlæg kan holde, før det skal skiftes ud. Vi 

indkalder derefter til ekstraordinært beboermøde for at stemme om solcellerne på et mere oplyst 

grundlag.  

b) Sygetransport og hjertestarter. Vi udsatte afstemningen til et ekstraordinært beboermøde, hvor der vil 

være mere information om, hvad sygetransporten kan bruges til. Vi skal bl.a. have fundet ud af, hvad der 

skal til, før transporten kan kaldes for ”akutkørsel”, som det hele handler om.  

c) Storskrald. Vi stemte om etablering af et område til storskrald. 5 mod, 2 hverken for eller imod, 79 for. 

Forslaget er vedtaget.  

d) Bestyrelsen argumenterede for, at vi kan fremme det sociale samvær i afdelingen, hvis vi selv 

administrerer udlejningen af fælleshuset.  

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

e) Bestyrelsen ville vide, om de skulle fortsætte arbejdet med at finde ud af, om vi kan få etableret 

cykelskure her i afdelingen. 8 mod, 2 hverken for eller imod, 76 for Forslaget er vedtaget.  

f) Der blev ytret et ønske om dækgynger på legepladserne. Vi stemte om, om bestyrelsen skulle stå for at få 

dem etableret. 5 hverken for eller imod, ingen mod, 81 for. Forslaget er vedtaget.  

 

Ad. 8. Både Elinor og Flemming blev genvalgt uden indvendinger og sidder nu for to år, inden de er på valgt 

igen.  

Ad. 9. Der var to, der stillede op som suppleanter, og de blev valgt uden indvendinger. Martin Sønderskov 

Pedersen, 207. (1. suppleant) Rune Løgstrup, 193. (2.suppleant)  

Ad. 10.  

Forskellige emner kom op.  

Kan vi få en vaskeplads til bilen. - Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.  
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Hvornår begynder de på udvidelsen af haverne? - De begynder, når entreprenøren vurderer, det kan lade 

sig gøre. Bestyrelsen informerer beboerne.  

Lad venligst være med at spille bold på parkeringspladserne.  

Det blev foreslået at tage haveudvidelsen op igen. - Bestyrelsen arbejder videre med foreslaget.  

Kan vi gøre noget ved altanerne, så der ikke står vand ind, hvis døren er åben, når det regner? - Bestyrelsen 

ser på sagen.  

Gadebelysning. Er de færdige med at sætte lygter op, eller kommer der mere lys? - Det lys, der er planlagt 

er kommet op. Bestyrelsen vil se på, om der er steder, hvor der mangler lys.  

Vi vil gerne have skiftet filtre i genvækstanlægget noget oftere. - Torben laver en turnus.  

Bestyrelsen vil gerne se på, om vi kan få displayet til genvækstanlægget udleveret igen.  

Kan vi afholde afdelingsmødet på et andet tidspunkt? - Bestyrelsen prøver, om det kan lade sig gøre.  

Kan vi få et førstehjælpskursus stablet på benene? - Bestyrelsen arbejder videre med det.  

Tak for god ro og orden.  

 

 

 

 

 

_____________________________________                  _____________________________________ 

 Formand, Mads Madsen                                                   Dirigent, Niels Skov Nielsen 

 

 

________________________________________ 

Referent, Mikkel Hjalte Buhl Zachariasen  


