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Beslutningsreferat fra det årlige afdelingsmøde i afd. 9 Lindevænget   
 
Tidspunkt: Mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 – Medborgerhuset sal C, 
Bindslevs Plads 5. 
 
Til Stede 
Fra hovedbestyrelsen: næstformand i hovedbestyrelsen Herdis Pedersen 
Fra administrationen: direktør Lars Hansen og inspektør Verner Jensen 
  
Formand for afd. 9 Johnny Løyche bød velkommen til mødet.  
 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 
Herdis Pedersen blev valgt 
 
Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg og referent. 
Referent: Verner Jensen 
Stemmeudvalg: Lene Jakobsen og Lars Hansen 
 
Pkt. 3 Fremlæggelse af afd. bestyrelsens beretning for perioden siden sidste  
møde. 
Beretningen har tidligere været vedlagt indkaldelsen til afdelingsmødet. 
Beretningen blev godkendt 
 
Pkt. 4 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for de kommende 1½ år  
( 01.07.2014 31.12.2015). 
Lars Hansen fremlagde og kommenterede budgetforslaget 
Budgettet blev godkendt 
 
Pkt. 5 Nyt fra hovedbestyrelsen. 
Herdis Pedersen orienterede 
Er vedlagt som bilag 
 
Pkt. 6 Der er ikke indkommet forslag: 
 
 
 
  
  



Pkt. 7 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2½ år. 
 
Formand Johnny Løyche, Lindevænget 207   ikke på valg 
John Henriksen, Lindevænget 141    ikke på valg 
Peter Storgård, Lindevænget 165    ikke på valg 
Erik Thestrup, Lindevænget 247    genvalg 
Poul Anker Sørensen     genvalg 
 
Valg af 2 suppleanter for 1½ år: 
 
     1. Henrik Jacobsen, Lindevænget 11 

2. Flemming Sørensen, Lindevænget 121 
 

 
Pkt. 8 Eventuelt. 
 
Der var kritik af, at afdelings bestyrelsen ikke påtager sig at arrangere noget for 
beboerne f.eks. til jul, fastelavn osv.. Bestyrelsen svarede at man ofte havde forsøgt, 
men der var for lidt tilmeldinger. Poul Anker Sørensen fra bestyrelsen meldte sig som 
tovholder til et festudvalg og følgende gav deres tilsagn om deltagelse i et sådan 
udvalg:  
Flemming Sørensen i nr. 121, Blessing Oshodin i nr. 15 og Pernille Andersen i nr. 237 
Ansøgning om tilskud til arrangementer skal stilles til afdelings bestyrelsen og alle 
beboere i afdelingen skal inviteres.   
Herefter blev det diskuteret hvorledes beboerne kunne kommunikere med afdelings 
bestyrelsen. Facebook blev nævnt, men da det ikke kan forventes at alle er på 
facebook, var det ikke en mulighed. Fra afdelings bestyrelsens side blev der foreslået 
at der blev oprettet en ”blok” på afd. 9 hjemmeside, hvilket alle synes var en god ide.   
 
  
 
 
 
 
Referat godkendt af dirigent:   Referent: 
 
 
________________________   _____________________ 
Herdis Pedersen    Verner Jensen 

 


