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Midgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & II    

Referat Referat Referat Referat     
    OOOOrdinært rdinært rdinært rdinært afdelingsmødeafdelingsmødeafdelingsmødeafdelingsmøde    i afdeling 33 og 35i afdeling 33 og 35i afdeling 33 og 35i afdeling 33 og 35    
afholdt den afholdt den afholdt den afholdt den 16161616. september 2010. september 2010. september 2010. september 2010, kl. 1, kl. 1, kl. 1, kl. 17777.00.00.00.00    

i Valhalla, Midgårdsvej 36i Valhalla, Midgårdsvej 36i Valhalla, Midgårdsvej 36i Valhalla, Midgårdsvej 36    
(Afdelingsmødet blev afholdt i fællesskab med afdelingsmødet for Ågården) 

 

Afdelingsbestyrelsesformand for Ågården Søren Hansen bød de fremmødte velkommen. 
 

Der var 14 lejere tilstede. Endvidere deltog fra organisationsbestyrelsen Finn Henriksen, 

varmemester Morten Bech, boligsocial medarbejder Peter Søndergaard, forretningsfører Ebbe Frank 

og kontorassistent Bibbi Svendsen.  

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

Finn Henriksen blev uden modkandidater valgtvalgtvalgtvalgt som dirigent. 
 

Bibbi Svendsen blev uden modkandidater valgtvalgtvalgtvalgt som referent. 
 

Dirigenten konstaterede, at beboerne var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet. Forretnings-

orden for afdelingsmødet i Afdeling 33 og 35 blev enstemmigt godkendtgodkendtgodkendtgodkendt. 

 
2. Afdelingsbestyrelsens 2. Afdelingsbestyrelsens 2. Afdelingsbestyrelsens 2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for 200årsberetning for 200årsberetning for 200årsberetning for 2009/20109/20109/20109/2010....    
    

Afdelingsbestyrelsesformand Elizabeth Sloth fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning. 
 

Af årsberetningen fremgik det bl.a. at Elizabeth havde deltaget i diverse møder i løbet af året.  
 

Afdelingen var blevet rystet godt sammen ved juletræsfesten. 
 

Afdelingen har fået flotte grønne områder.  
 

Elisabeth takkede for et godt år som formand. 
 

Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt.godkendt.godkendt.godkendt.    

    
3. 3. 3. 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.    
    

Ebbe Frank gennemgik driftsbudgetterne for 2011.  
 

Budgetterne for 2011 og lejestigning i Midgården I på 1,98 % og Midgården II på 2,78 % pr. 1. 

januar 2011 blev enstemmigt godkendt.godkendt.godkendt.godkendt.    
 

 



 

4. 4. 4. 4. Behandling af Behandling af Behandling af Behandling af eventuelt eventuelt eventuelt eventuelt indkomne forslag.indkomne forslag.indkomne forslag.indkomne forslag.    
 

a. Fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder (afdelingsbestyrelsen) 
  
Efter fremlæggelse og indgående drøftelse blev der stemt om forslaget. 
 

Ågården: 2 stemmer FOR og 24 IMOD. Midgården I og II: Enstemmigt vedtaget (28 stemmer FOR).  
 

Forslag om fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøder blev forkastetforkastetforkastetforkastet, da forslaget 
forudsatte, at det blev vedtaget i alle de involverede afdelinger. 

    
5. 5. 5. 5. Valg afValg afValg afValg af    medlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelmedlemmer af afdelingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelseingsbestyrelsen n n n og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).og suppleanter (skriftlig afstemning).    
 

a. Valg afa. Valg afa. Valg afa. Valg af    formand fformand fformand fformand for or or or 2 år.2 år.2 år.2 år.    
       

  Elizabeth Sloth blev valgt for 1 år i 2009 og var således på valg. 
 

  Elizabeth Sloth blev genvalgtgenvalgtgenvalgtgenvalgt    for 2 år uden modkandidater 
    

bbbb. Valg af . Valg af . Valg af . Valg af bestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer fbestyrelsesmedlemmer for 2 år.or 2 år.or 2 år.or 2 år.    
   

Berit Röhl blev valgt for 2 år i 2009, og var således ikke på valg. Berit Röhl fraflytter imidlertid 

afdelingen. Afdelingsbestyrelsen indstiller i stedet Nickie Nielsen. 
 

Nickie Nielsen blev valgtvalgtvalgtvalgt    for 2 år uden modkandidater 
 

Lene Jørgensen blev valgt for 2 år i 2009 og var således ikke på valg.  
    

cccc. Valg af . Valg af . Valg af . Valg af 3 suppleanter3 suppleanter3 suppleanter3 suppleanter    for for for for 1111    år.år.år.år.    
 

Valgt i 2009 for 1 år: Ester Hansen, Morten Stub Jørgensen og Majken Taxbro. 
    

Morten Stub Jørgensen, Majken Taxbro og Jørn Persson blev enstemmigt valgtvalgtvalgtvalgt som suppleanter for 1 
år. 

    
6. Eventuelt. (ingen beslutninger).6. Eventuelt. (ingen beslutninger).6. Eventuelt. (ingen beslutninger).6. Eventuelt. (ingen beslutninger).    
    

Boligsocial medarbejder Peter Søndergaard orienterede om diverse aktiviteter og oplyste at alle er 

velkommen til at deltage i disse.   
 

Der blev bl.a. drøftet knækkede fliser i gårdhaverne og sortering af affald i affaldsrum.  

 

Elizabeth Sloth og Søren Hansen takkede for et godt afdelingsmøde. 
 

Dirigenten takkede for ro og orden. 
 

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet blev afsluttet kl. 18.48. 

 
Rønne, den              Rønne, den  

 
___________________________________    ___________________________________ 

 Formand for afdelingsbestyrelsen Dirigent 


