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Referat 
Ordinært afdelingsmøde i Afdeling 9 

11. september 2014 

 
Afdelingsformand Pernille Wedel bød de fremmødte velkommen. 
 

Udover 15 lejemål deltog repræsentanter fra bestyrelsen og administrationen. 

 

1. Valg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretningsorden. 
 

Britta Hammer Sonne blev valgt  som dirigent. Merete Thøgersen blev valgt  som referent. 
 

Dirigenten konstaterede, at mødet var retmæssigt indkaldt. 
 

Forretningsorden for afdelingsmødet i Afdeling 9 blev enstemmigt godkendt. 

 

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. 
 

Pernille Wedel fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning, jf. vedhæftede bilag. 
 

Årsberetning blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 
 

Ebbe Frank gennemgik budget for 2015 og orienterede samtidig om regnskabet for 2013, som var 

udsendt sammen med indkaldelsen. 
 

Byggeregnskabet for køkken- og badrenoveringen blev fremlagt med forbehold for bestyrelsens 

efterfølgende godkendelse. Den foreløbige lejestigning på kr. 777 pr. måned reduceres til kr. 708 

med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2014. 
 

Budgettet for 2015 indeholdt en lejestigningen pr. 1. januar 2015 på 4,59 % hvilket svarer til kr. 

242 pr. måned.  
 

Driftsbudgettet for 2015 og lejestigning blev enstemmigt godkendt.  

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 

a. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på sociale arrangementer. 
 

Pernille Wedel fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag om at få nedsat en arbejdsgruppe til at 

arrangere sociale arrangementer for afdelingens lejere. 
 

Maria Liliendahl og Jeanette Hansen stillede sig til rådighed. 
 

Forslaget og arbejdsgruppen blev enstemmigt godkendt. 

 

 



 

 
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
 

Brit Kofoed Dahl blev genvalgt  til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 

Maiken Svendsen, Agnete Larsen og Lis Maahr blev genvalgt som suppleanter for 1 år. 

 

6. Valg af repræsentant for 1 år. 
 

Lis Maahr blev valgt som repræsentant for 1 år.  

 
7. Eventuelt. 
 

Brit Kofoed Dahl forespurgte om der var behov for fælles cykelskur for enden af husrækkerne.  
 

Forløbet af køkken- og badrenoveringen blev drøftet. Hans Mikkelsen kunne oplyse at der senere 

kommer både en 1 års og 5 års gennemgang. Han roste lejerne for deres håndtering af 

renoveringen.  
 

Dirigenten takkede for et godt møde, og afsluttede mødet kl. 18.17. 

 
 

Rønne, den              Rønne, den  

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 

 Afdelingsformand Dirigent 


