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ReferatReferatReferatReferat    
 

Ekstraordinært Ekstraordinært Ekstraordinært Ekstraordinært afdelingsafdelingsafdelingsafdelingsmøde i Afdeling møde i Afdeling møde i Afdeling møde i Afdeling 3 og 4 (Byparken)3 og 4 (Byparken)3 og 4 (Byparken)3 og 4 (Byparken)    
    

afholdt afholdt afholdt afholdt tirsdag, den tirsdag, den tirsdag, den tirsdag, den 11111111. maj 2010, kl. 19.00. maj 2010, kl. 19.00. maj 2010, kl. 19.00. maj 2010, kl. 19.00    
    

i Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaleri Bo42’s Selskabslokaler    

    

Der var 2 lejere (2 lejemål) tilstede. Endvidere deltog formand Helge Hansen, næstformand Tina 

Andersen, organisationsbestyrelsesmedlem Britta Hammer Sonne og forretningsfører Ebbe Frank.  

    

Helge Hansen bød de fremmødte lejere velkommen til afdelingsmødet. Han orienterede om, at det 

kunne havde været et historisk afdelingsmøde, som på længere sigt ville gavne beboerdemokratiet, og 

at det er det første skridt til, at det på længere sigt eventuel kunne blive én økonomisk enhed. 

 
1.1.1.1.    Valg af dirigent. Valg af referent. GodkendelsValg af dirigent. Valg af referent. GodkendelsValg af dirigent. Valg af referent. GodkendelsValg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretninge af forretninge af forretninge af forretningsorden. sorden. sorden. sorden.     

 

Helge Hansen blev valgtvalgtvalgtvalgt som dirigent. Ebbe Frank blev valgtvalgtvalgtvalgt som referent. 
 

Dirigenten konstaterede, at lejerne var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet. Forretningsfører Ebbe 

Frank gennemgik nogle af de nye principper i afdelingernes nye forretningsorden, og denne blev 

herefter enstemmigt godkendtgodkendtgodkendtgodkendt. 

 
2.2.2.2.    Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter (skriftlig afstemning).Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter (skriftlig afstemning).Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter (skriftlig afstemning).Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter (skriftlig afstemning).    

 

Det var blandt de fremmødte lejere ikke muligt at få valgt en afdelingsbestyrelse, da lovgivningen 

forudsætter, at en afdelingsbestyrelse består af mindst 3 medlemmer. 
 

Det er herefter organisationsbestyrelsen, der varetager de beføjelser, som er tillagt afdelings-

bestyrelsen. 

 
Helge Hansen oplyste, at der ikke bliver indkaldt til et nyt ekstraordinært fælles afdelingsmøde. Næste 

afdelingsmøde vil være det fælles ordinære afdelingsmøde i september. 

 
Dirigenten takkede for ro og orden. Dagsordenens punkter var udtømt og mødet blev afsluttet kl.19.23. 

 
Rønne, 27. maj 2010 

 

Formand: Helge Hansen Dirigent: Helge Hansen 


