
Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 14/3- 2018 i grønt fælleshus 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Dennis nr. 18 blev valgt 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Anne nr. 134 blev valgt som referent – Helle nr. 34 og Bo nr. 110 blev valgt til stemmeudvalg 

3. Årsberetning. Vedlagt som bilag 

Årsberetningen blev godkendt.  

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2018-2019 og seneste årsregnskab til 

orientering.  

Regnskabet blev fremlagt og der var et overskud på knapt 139.000 kroner.  

Budgettet for 2018-2019 blev gennemgået. 

Budgettet blev godkendt.  

5. Behandling af indkomne forslag 

1. Opsætning af altankasser – se bilag – Forslaget blev vedtaget 

2. Fælles arbejdsdag slettes – se bilag – forslaget blev vedtaget.  

3. udendørs vandhane –- se bilag - Forslaget blev vedtaget 

4. vandtønde - se bilag – forslaget blev vedtaget.  

5. belysning - se bilag – forslaget blev vedtaget 

6. Fane på hjemmesiden vedrørende køb, salg eller bortgivning af ting og sager.  

Forslaget blev trukket og der blev i stedet henvist til Facebook gruppen Skårupvejs markedsplads.  

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer –  

på valg er Anne Fogh Pedersen nr. 134 og  Inge Hedenskog nr. 51 

Begge blev genvalgt  

8.Valg af suppleanter  

Linda nr. 122 og Jonna nr. 49 blev valgt  

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

Anne nr. 134 blev genvalgt  

Bo nr. 110 blev valgt.  

10. Eventuelt 



Peter i nr. 9 har foreslået at der skal indkøbes nye stole til begge fælleshuse i forbindelse med, at der skal 

lægges nye gulve i begge fælleshuse.  Der var stor tilslutning til forslaget. Bestyrelsen arbejder videre med 

forslaget. 

Gitte omkring reposerne – skriv noget her. Altangræsset skal blive læggende på.  

Vedrørende tv. Kontrakterne med You See er næsten i hus og Hanne informerede hvor langt vi er. Alle 

beboere bliver informeret individuelt når alle aftaler er på plads.  

Det blev påtalt at der ikke bliver ryddet sne helt ind til hoveddøren. Dette bliver påtalt.  

Vedrørende udendørsbelysningen. Der har været flere klager og dette er ved at blive justeret.  

Der var debat omkring de hegn og hække der ikke lever op til havereglementet. Dette bliver der taget hånd 

om, når den nye driftsleder og den nye driftschef er tiltrådt.  

Bestyrelsen lægger op til, at det kunne være hyggeligt at lave nogle fælles grill / spise aftener. Der bliver 

meldt nærmere ud når vejret bliver bedre. Forslag til andre tiltag modtages meget gerne.  

 

 

 

 


