
  Afdeling 19 Lynghøjen

Rønne den 20.marts 2016

REFERAT 
af afdelingsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. februar 2016 i Lynghøjen 43
Kl. 14 - 16

Tilstede: Britta Hammer Sonne (BHS), Hanne Lindblom (HL), Jørgen Sommer
(JS), Calle Andersen (CA)

BHS  bød  velkommen  til  mødet  og  meddelte  at  Vivi  Eriksson  fraflytter
afdelingen samt at BHS derfor havde anmodet 1.suppleant Jørgen Sommer
(JS) at  indtræde. Jørgen er hermed medlem af afdelingsbestyrelsen indtil
afdelingsmødet, hvor et nyvalg skal finde sted.

Herefter gik man over til følgende
Dagsorden
1 Godkendelse af dagsordenforslag
2 Afdelingsbestyrelsens mødekalender 2016 
3 Opfølgning af referat af 8.dec.2015
4 ”Årshjul2016/februar”:

planlægning af afdelingsmøde 2016
5 Invitation for lokal kursusdag den 2.april 2016 for 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
6 Markering af afdelingens 25års-jubilæum 
7 Beslutning om eventuelle boligsociale aktiviteter
8 Næste mødedato
9 Eventuelt

ad 1 Godkendt uden bemærkninger

ad 2 Der er enighed om at mødedatoerne bliver aftalt fra gang til gang og  
ellers indkaldes ved behov.

 
ad 3 Det blev afholdt en mindre ”Julekomsammen” i Glashuset torsdag den 17 

december 2015 kl. 15 – hvor beboerne fra 14 lejemål denne gang havde 
mulighed for at deltage til engang kaffe/the og julestollen. 



Sammenkomsten var en positiv oplevelse og snakken gik til kl. 16.30.Der 
blev givet udtryk for at et sådant arrangement gerne måtte gentages. 

I brev af 8.feb.2016 gives der information om at private effekter der står 
på fællesarealet i ”Glashuset” skal være fjernet senest den 15. Herefter vil
der blive opstillet bord/stole og blomsterkummer der fremover tilhører 
afdelingen og deraf også indgår i afdelingens vedligeholdelse.

ad 4 I ”årshjul 2016/februar” indgår det bl.a. at begynde planlægningen af 
årets afdelingsmøde.
Afdelingsbestyrelsen havde et forslag som BHS ville aftale nærmere med 
administrationen om og derefter føre resultatet til referat for alles 
orientering.
Årets afdelingsmøde for Lynghøjen bliver afholdt Onsdag den 7.september
2016 kl. 15  på Hotel Griffen. Under mødet bliver der serveret kaffe/vand 
og efter mødet kl. ca. 16.30-17.00 vil der blive serveret en gang dagens 
ret til deltagerne, hertil serveres en øl/vand/1 glas vin og isvand.

Ved årets afdelingsmøde vil afdelingsbestyrelsen gerne have et punkt på 
dagsordenen der behandler afdelingens ”Husorden”. Eksisterende 
husorden er fra den tid hvor afd.11, 19 og 20 havde indgået et 
samarbejde i en fælles afdelingsbestyrelse.
BHS vil i samarbejde med Lise Møller Rieck begynde at udarbejde et 
udkast som afdelingsbestyrelsen kan forelægge på afdelingsmødet.

Derudover ser afdelingsbestyrelsen frem til at se forslaget til 
energirenoveringsprojektet, der også skal behandles på årets 
afdelingsmøde. Dette arbejde varetages af Ebbe Frank og Hans Mikkelsen.

ad 5 Afdelingsbestyrelsen havde modtaget en invitation for lokal kursusdag, 
der vil blive afholdt lørdag den 2.april 2016 på Hotel Fredensborg. Det 
blev besluttet at BHS deltager og repræsenterer afd. 19 denne dag.

ad 6 4. Maj 2016 er det 25 år siden at afdeling 19, Lynghøjens første 
beboere flyttede ind. Dette jubilæum vil afdelingsbestyrelsen markere!
Vi besluttede at afholde en sammenkomst på Hotel Griffen, BHS vil 
sammen med administrationen aftale nærmere for økonomi, gæster m.m. 
samt sørge for at der tilgår beboere, medarbejdere og evt. 
samarbejdspartnere en personlig invitation.

Datoen er besluttet og Hotel Griffen er bestilt til fredag den 29/4 2016. kl.
13-15 hvor der vil blive serveret en let frokostanretning.
Hvis der blandt beboerne efter kl. 15 -15.30 er lyst til at fortsætte 
sammenkomsten kan dette forgå i fællesarealet ”Glashuset”

ad 7 Når de nye blomsterkummer bliver opsat i ”Glashuset” er det herefter 
afdelingsbestyrelsens opgave at få disse beplantet samt pasningen af 
disse.
BHS vil sørge for indkøb af planter og gerne stå for pasningen – vil lige 
høre med Peter Sørensen om hvad der vil være hensigtsmæssigt at 



plante pga temperaturforskellene i løbet af året. Forslaget vil være en 
stationær plante i midten og derudover årstidens blomster rundt i kanten.
Økonomien om året vil være 500-1000kr. Dækkes under konto 119.

Afdelingsbestyrelsen vil gerne være med til at arrangere nogle fælles 
uformelle sammenkomster for afdelingens beboere i løbet af året. f.eks. 
fælles kaffedrikning, fællesspisning i de måneder af året hvor 
temperaturen er så vi kan opholde os i ”Glashuset” uden at fryse.

Hvis nogle vil sidde og spille kort, skak, strikke eller blot snakke er man 
velkommen til bare at sætte sig op i fællesarealet ”Glashuset” - dette er jo
en mulighed for at lære sine naboer bedre at kende samt skabe nogle 
gode fællesskaber.

ad 8 Det blev aftalt at BHS indkalder efter behov, men forventeligt i første 
halvdel af April.

ad 9 BHS havde i breve af 27.januar, fra teknisk chef Hans Mikkelsen og 
driftschef Michael Jensen modtaget information om eGain logger og 
Brunata målere der var opsat i hendes lejemål. Havde indtryk at vi alle 
havde fået dette, derfor ikke en længere info her, men blot en info om 
brevene. Er der nogen der ønsker mere viden om brevenes indhold er 
man velkommen til at kontakte Britta.

Referent 
Britta Hammer Sonne

 


