
Referat af afdelingsmøde i afdeling 6 

Mødet blev holdt i AAB’s mødelokale den 1. juli 2021 

Til stede ved mødet: 

21 husstande, 42 stemmer 

Dan Christensen, fra OB,  Lisbeth Dahl Andersen, sekretær, Ole Henriksen og  Jan 

Bojsen fra SC Midt og Helle Nielsen, økonomi. 

 

 
 

 Dagsorden: 
 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen forslog Dan Christensen, Dan blev valgt til dirigent. 
Dan Christensen konstaterede at indkaldelse, budget og forslag var omdelt  
rettidigt og at afdelingsmødet var lovligt og beslutningsdygtigt.   
 
Der blev nedsat et stemmeudvalg:    
 
 
 

Beretningen 
Jan Bojsen, Serviceleder i SC Midt sagde et par ord. 
Der har været gennemført 1 års gennemgang af taget, og en del har haft vandskade, 
men det er vist ved at være i mål. 
 
Bemærkning til rengøringsaftale. DS Rengøring, vi håber det er blevet meget bedre, 
da kontrakten er blevet optimeret. 
 
Ole Henriksen og Co betjener det indvendige, og det udvendige bliver driftet af LG af 
gartnere. Det er den mest optimale måde at drive det på. 
 
Formanden er fraflyttet, og der har ikke været en afdelingsbestyrelse.  
 
 
 



Budgettet 
Helle Nielsen fremlagde budgettet. 
Budgettet blev godkendt. 
 
 

Forslag  
 
Forslag 1 Vedtaget 
Forslag 2 Forkastet 
Forslag 3 Blev vedtaget med ændring. Det er ikke tilladt at nedtage bærende vægge 
Forslag 4 Vedtaget 
Forslag 5 Vedtaget 
Forslag 6 Blev vedtaget med ændring. I tidsrummet 22-07 og hoppen og løben i              
trappeopgangen kommer ind efter køkkengrej. 
Forslag 7 Blev forkastet 
Forslag 8 Forkastet 
Forslag 9 Vedtaget 
Forslag 10 Vedtaget den nye afd.b og driften arbejder videre og udregner den 
økonomiske konsekvens 
Forslag 11 Vedtaget at den nye afd.b og driften arbejder videre med det og udregner 
den økonomiske konsekvens 
Forslag 12 Trukket 
Forslag 13 Trukket 
 

Valg  
Henny Pedersen og Kirsten Munk blev valgt for 2 år 
Sara Kildevig blev valgt for 1 år 
 
 
Jens Peter Bjørnskov blev valgt til 1. suppleant og Tommy Samsig til 2. suppleant. 
 

Evt.  
 
Det er kun den person der står for lejemålet der kan bruge den nye app. 
 
APP’en havde nogle startproblemer. 
 
Containerproblem når de står udenfor porten på den forkerte side. 



Der var spørgsmål til hvilke malerfirmaer man kan vælge imellem. 
 
Lamper tænder og slukker på loftet, Ole Henriksen undersøger det. 
 
 
 
 


