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Afdelingsmøde afd. Syd, den 15. december 2021  

 

  Bygmarken, Rise Bygade og Birkeparken 

 

Deltagere: 

 

16 beboere fra 13 husstande.  

 

Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Anne Grethe Have. 

Fra administrationen deltog: Jan Mortensen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved organisationsbestyrelsens formand. 

HC Nielsen bød velkommen. 

 

2. Valg af dirigent. 

Jan Mortensen blev foreslået og valgt som dirigent – startede med at konstatere at mødet  

var lovligt indvarslet. Herefter blev dagsorden gennemgået. Dagsorden godkendt. Jan 

Mortensen blev udpeget til referent.  

 

3. Orientering fra organisationsbestyrelsen. 

HC Nielsen informerede om mødets indhold og gennemgik den udsendte redegørelse. 

Afklaring:  

Med udgangspunkt i orienteringen blev der rejst nogle spørgsmål og drøftet forskellige  

forhold. Efter en debat og besvarelse af stillede spørgsmål blev orientering taget til efter- 

retning. 

 

4. Orientering fra administrationen. 

Jan Mortensen redegjorde for de budgetmæssige konsekvenser ved sammenlægning af 

afdelinger. Alt andet lige vil en sammenlægning af de 3 afdelinger til en afdeling betyde en 

besparelse i administrationsbidraget på 50 tkr. årligt. 

Afklaring: 

Taget til efterretning. 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 

Kandidater til afdelingsbestyrelsen: 

Tove Lildholt, Bygmarken 64 

Svend Lykke Andersen, Birkeparken 31 

H.C. Nielsen Birkeparken 68 

Steen Matzen, Bygmarken 60 

John Hansen, Bygmarken 12 

Afklaring:  

Der var ikke andre kandidater. De 5 kandidater blev valgt. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. 
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6. Valg af suppleanter 

 

Kandidater til suppleant poster: 

Ole Nielsen, Birkeparken 58 

Kjeld Nielsen, Birkeparken 118 

Afklaring: 

Der var ikke andre kandidater. De 2 kandidater blev valgt. 

 

7. Eventuelt 

Under dette punkt blev nævnt om der mangler opfølgning på havevandring. 

Det blev nævnt at det var et skuffende fremmøde. Nævnt blev muligheden for at afholde 

afdelingsmøder ved brug af internet. 

H.C. Nielsen orienterede om den store succes med Vær med BL projekt som vi kørte 

sammen med BoligSyd for beboere i den gamle Rødekro kommune. 

Bestyrelsen vil medtage punkterne på kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Herefter afsluttedes mødet.  

 

 

Afdelingsmødet, den 15. december 2021 

 

 

 

 

             ______________________________ 

                     H.C. Nielsen      Jan Mortensen 

 Formand             Dirigent 


