
Afdelingsmøde i Signalgården 13. september 2022 

Mødereferat 

13. september 2022 

Der var 20 husstande 

tilstede 

 

  

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere 

- Dirigent: Flemming Løvenhardt er valgt. 

- Referent: Mads Steen Jensen 

- Stemmetællere: Allan og Lene. 

 

2. Vedtagelse af forretningsordenen 

Vedtaget.  

 

3. Formandens beretning 

Efter formandens beretning er der følgende kommenterer:  

- Der er generel bekymring for at der meget snart bliver gjort noget ved terrasserne. 

Henriette fra 3B/KAB fortæller, at de er klar over, at sagen har været i gang for længe, og at 

der bliver arbejdet på det. De er klar over, at det haster.  

- Der bliver stillet spørgsmål til, om snerydning er inkluderet i vores forsikring, hvis nogen 

kommer til skade. Svaret var, at vi er dækket på samme måde, som et eksternt firma. 

- Der bliver stillet spørgsmål ved beboerdemokratiet, fordi beboerne ikke blevet involveret i 

beslutninger om snerydning på fællesarealer.  

 

Beretningen er vedtaget.  

 

4. Fremlæggelse af årsregnskabet 

 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget for det kommende år 

Budgettet er vedtaget.  

 

6. Indkommende forslag 

- Forslag 1:  

Overdækning af storskraldsrum – foreslået af bestyrelsen 

Henriette foreslår, at vi skal melde handel med stoffer i skralderummet ind til den 

boligsociale helhedsplan.  

FORSLAGET ER VEDTAGET.  

 

- Forslag 2:  

Cykelsliske – foreslået af Lene Myssing 
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Ændringsforslag – Der skal slisker op til alle svalegange. 

ÆNDRINGSFORSLAGET ER VEDTAGET! 

7. Valg af formand 

Jonna Danielsen genvalgt for to år.  

 

8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 

Mads Steen Jensen og Tine Aabald valgt for to år.  

 

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

HanneDrewsen og Stine Abrahamsson valgt for et år.  

 

10. Eventuelt 

- Snak om gummilister på trapper til hundene. Axel har indhentet nogle priser, og overlader 

herefter til hundeejere at undersøge nærmere.  

Lucy undersøger nærmere. 

- Hvis KAB kommer med forslag om slukning af udendørsbelysning m.m., så vil beboerne 

gerne tages med på råd.  

- Enkelte beboere føler sig generet af lys fra ZOKU. Beboerne sender en mail til bestyrelse 

som sender den videre til KAB, som vil forsøge at tage kontakt med ZOKU. 

- Der er et ønske om et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi drøfter sammensætningen af 

de forskellige arbejdsgrupper. Der skal 25% af beboerne for at indkalde til et ekstraordinært 

afdelingsmøde.  

Henriette nævner specifikt Langhusene, der har en plug-and-play løsning på fordeling af 

opgaver m.m. Et forslag er at indkalde repræsentanter fra Langhusene til at forklare, 

hvordan de griner arbejdsgrupper an.  

 

Referent 

Mads Steen Jensen 

 

 

 


