
 

Endelig dagsorden 
 

 

Til beboerne i afdeling Skårupvej        10. marts 2016 

 

Ordinært afdelingsmøde 
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 i Grønt fælleshus, Skårupvej 136, 2650 Hvidovre 

 

Referat fra beboermøde. 

1. Velkomst og valg af dirigent 

 Formanden bød velkommen 

 Dennis nr. 18 blev valgt  

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

 Stemmeudvalg – Thomas nr. 152 og Bo nr. 110 blev valgt, senere trak Thomas sig, da 

han valgte at stille op til bestyrelsen, Dennis, nr. 18 trædte i stedet for. 

 Referent Anne nr. 134 

3. Fremlæggelse af beretning – se bilag 

 Beretningen blev godkendt  

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2016-2017 og seneste årsregnskab til orientering 

 Mick, økonomimedarbejder fra K.A.B fremlagde regnskabet 2014/2015 til orientering. 

Det blev taget til efterretning 

 Herefter blev budgettet for 2016/2017 fremlagt.  

 Johnny som er vores driftschef fra K.A.B. fremlagde budgettet for drifts- og 

vedligeholdelsesplan.  

 Budgettet blev vedtaget.  

5. Behandling af indkomne forslag: 

 

1. Forslag fra Janni Aaberg, nr. 138 

 Tilføjes i vedtægterne at firmabiler skal parkere på den store parkeringsplads eller ved 

 ejendomskontoret. 

 Forslaget blev omdefineret så ordet firmabiler blev ændret til varevogn, kassevogn og 

lastbiler. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.  

 

2. Forslag fra Janni Aaberg, nr. 138 

 Tænkt renovering af badeværelser ind i budgettet. 

 Forslaget ændres til at afdelingsbestyrelsen sammen med K.A.B får lavet en 

gennemgang af badeværelserne med henblik på en renovering. Forslaget blev 

vedtaget.  

3. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

 Forslag om ændring af vores TV-pakke. 

 Der nedsættes et udvalg der undersøger sagen til bunds. Udvalget består af Gert nr. 

30, Dennis nr. 18 og Thomas i nr. 152.  

4. Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

 Ændring af husorden – justeringer/rettelelser er markeret med rødt i vedlagte husorden. 

 Afsnittet vedrørende bilvask fjernes 
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3. marts 2014 

 

 Afsnittet omkring forurening ændres den sidste sætning til ’Der må ikke opbevares 

mere end 5 liter benzin eller andet brandbart i lejemålet.  

 Forslaget blev godkendt.  

  

6. Forsalg fra afdelingsbestyrelsen 

 Om afdelingsmødet vil give tilsagn til ansøgning om ny pulje til individuel modernisering. 

 Bestyrelsen trak den del af forslaget der omhandler badeværelsesrenovering på grund af 

punkt 2. – resten af forslaget blev vedtaget.   

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Anne Fogh Pedersen, nr. 134 og Inge 

Hedenskog, nr. 51 

 Anne Fogh Pedersen, nr. 134 og Inge Hedenskog, nr. 51 og Thomas Wolfram, nr. 152 

stillede op  

 Anne Fogh Pedersen fik 33 stemmer, Inge fik 27 stemmer og Thomas fik 22 stemmer.  

 Anne Fogh Pedersen og Inge Hedenskog blev valgt 

 

8. Valg af suppleanter 

 Janni Aaberg, nr. 138 og Selina Wolfram nr. 152 blev valgt.  

9. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer 

 Peter Wolfram, nr. 9 og Thomas Wolfram, nr. 152 blev valgt.  

10. Eventuelt 

 Der blev spurgt til renovering af volden mod Avedøre Havnevej/ Arbejdet er sat i gang  

 Der blev spurgt til formuleringen i referaterne, som blev taget til efterretning.  

 Der blev spurgt om renoveringen af volden skulle i udbud – dette er ikke nødvendigt da det holder sig 

under prisen 

 Tilbudet på renovering af boldbanen afventer kun godkendelse fra AB 2 

 Gulvet i fælleshuset skal renoveres  

 Legehuset i grøn afdeling er fjernet.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 


