
 

 

Afdelingsmøde I afd. 401 Petersborgvænget mandag den 27. september 2021 

Vi kom godt i gang og valgte Steen Knudsen fra Fredskovhellet som vores dirigent. 

Referat står Henrik Nielsen for. 

Der er 21 mødt op og de 42 stemmer, blev der holdt øje med fra Bent og Daniel. 

Forretningsordenen blev godkendt. 

Bestyrelsen fortalte om de tiltag, der har været i løbet af 2021 i et specielt år styret meget af covid-
19 

- Der er blevet sat en ny gynge op, legepladsen er blevet gennemgået og opdateret i forhold 
til regler 

- Vores projekt omkring hække er godt i gang, og næste omgang starter op i november  
- Der er blevet plantet blomster flere steder i området i forbindelse med 

insekter/sommerfugle 
- Der er blevet installeret en kompressorpumpe ved Niels garage nede ved den gamle 

grillplads 

Regnskab: 

Regnskab for beboerhus er godkendt 

Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb skal afleveres den 31. december 2021 af Henrik 
Nielsen 

Afdelingens årsregnskab har et overskud på 361.000,00, hvilket betyder, at der pr. 1.januar 2022 
ikke vil ske nogen huslejestigning 

Behandling af indkomne forslag: 

Forslag omkring afskaffelse af reglen om tilladelse om pasning af hunde og katte i 14 dage samt et 
ændringsforslag om afskaffelse af denne regel på de 14 dage 

1 forslag kom til afstemning og blev nedstemt  

Hvilket vil sige at vores regel omkring pasning af husdyr, stadig gælder i op til 14 dage pr. år. Det 
kom dog frem, at man skal give VIBO om dette, når man passer dyr, disse regler tager bestyrelsen 
fat i og får dem sendt ud i den rette tekst. 

Valg: 

Valg af formand - Henrik Nielsen blev valgt ind, og jeg takker for valget 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Rasmus Jensen blev valgt ind, han takker for valget  

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år - Daniel Jimenez Ruiz blev valgt ind, han takker for valget 

Valg af suppleant - Lone og Linda blev valgt ind, de takker for valget  

 

Under diverse var, hvem som skal stå for udlejning af festhus på, det arbejder den nye bestyrelse 
på i den kommende tid, samt udlejning af trailer, som vi ligeledes skal finde en løsning på. 

Vi takker for et godt møde og ser frem til et godt samarbejde. 

 

Venligst Henrik Nielsen  


