
Afdelingsmøde i Elver Alle 26. september 2022 

 

Der er 12 husstande til stede 

Valg af dirigent = Stefan 

Valg af referent = Inger-Lise 

Valg af stemmetæller =Thomas 

Forretningsorden godkendt  

 

Afdelingsbestyrelsen beretning 

Året er gået stille og rolig. Der er kommet ny viceværtassistent, han hedder Anders  

Der er blevet beskåret træer langs vejen og hække i området.  

Der er blevet skiftet tagrender ud, hvor der var behov for det.  

Der er blevet malet træværk og skuer trappetårne Der er blevet ryddet op i opgangene  

Vores affaldssortering går, som det skal.  

Bestyrelsen har bestemt, at det skal koste 100 kr. at låne vores beboerrum.  

Pengene går til vand, varme og el. Der var juletræer op i 2021 og det kommer også i 2022 med 
sluk ur. Der har været 3 fraflytninger det sidste år.  

Regnskabet af afdelings rådighedsbeløb blev godkendt. Regnskabet var hæftet på indkaldelsen. 

Afdelingsregnskabet blev godkendt samt budget for 2023 med en huslejeforhøjelse på 3,1 % 

  

Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1 

 
3 rødbøg der står på plænen mellem blok 1 og 2 om de skulle fældes, der blev snakket frem og 
tilbage om de skulle fældes til sidst kom der et ændringsforslag på at fælde 2 træer og 4 i skæld, 
det blev det stemt om der er. 

4 blanke 

6 ja 

14 nej 

Det blev nedstemt  

 

 



Forslag 2 

 
At sætte blomsterkasser op. Det blev der snakket meget om, at det vil koste en huslejeforhøjelse. 
Der kom et ændringsforslag om, at beboere i nr. 14 1tv må købe blomsterkasser og sætte dem på 
plænen. Beboerne skal selv bekoste muld og blomster Det blev stemt for med 

4 nej 

7 blanke 

13 ja 

 

Forslag 3 

Ophæng til cykler i cykelskurene det blev snakket meget om hvordan man kunne få plads til cykler 
Der var en beboer, der ville skrive et opslag på vores Facebook gruppe  
Forslaget blev trukket tilbage  

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 

Betina Hansen fra 14 1tv. blev valgt 

Suppleant blev Isabel fra 6 1tv. 

 

Eventuelt 

Der blev snakket meget om syrenerne var blevet klippet for hårdt tilbage, da de ikke blomstrede i 
sommer. Niels vicevært vil se på det, så det ikke sker til næste år. 

 

 

Stefan Larsen og Inger-Lise  

 


