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Ordinært afdelingsmøde den 14. februar 2019 kl. 19.00 

 

Afdeling 6 - Rådyrvænget 
 

Der var fremmødt 10 beboere fra 10 husstande. 

Fra administrationen var fremmødt forretningsfører Morten Seehusen. 

 

Formand Guri Kølle havde meldt afbud på grund af sygdom. Morten bød derfor velkommen til 

afdelingsmødet.  

 

1. Valg af dirigent. 

Morten Seehusen blev valgt som dirigent og referent. 

 

2. Fremlæggelse af beretning, regnskab 2018 samt budgetforslag for 2020.  

 

Den mundtlige beretning løste Morten op, da Guri var syg. Denne blev efterfølgende 

enstemmigt godkendt.  

 

Morten gennemgik regnskabet for 2018, som viste et overskud på 114 t.kr. Der var ingen 

spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Efterfølgende gennemgik Morten budgetforslaget for 2020 og fremhævede, at der på grund af 

tilbageførsel af akkumuleret overskud fra de foregående år kunne præsenteret et budgetforslag 

uden huslejestigning for 2020. 

 

Budgetforslaget for 2020 blev herefter enstemmigt godkendt. Dette bevirker, at der i 2020 ikke 

bliver tale om nogen huslejeforhøjelse. 

  

3. Behandling af evt. indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

4. Valg af afdelingsbestyrelse 

Ketty Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år og Klaus Lehnskov blev genvalgt 

som suppleant for ét år. Begge med stor applaus  

 

5. Eventuelt 

Der blev spurt til muligheden for at AB-Sprotoften kunne rette henvendelse til kommunen 

vedrørende den igangværende nedrivning Strandvænget. Dette betyder p.t., at de besøgende til 

parken ved Strandvænget i mange tilfælde parkerer på afdelingens P-pladser, hvilket i sagens 

natur var ret generende. Morten lovede at høre kommunen om deres tidsplaner vedrørende en 

kommende P-plads, som efter sigende allerede er planlagt at etablere…..eventuel mulighed for 

at fremrykke dette. 

Ligeledes blev der spurgt til, om der er plantet forårsblomster, idet dette skulle være foretaget 

jfr. tidligere udleveret plan for den gennemførte renovering af beplantede arealer. Morten 

lovede at høre Bent, hvorvidt dette var foretaget.  

  

Afslutning 

        Morten Seehusen lukkede mødet kl. 20.00. 

 

 

Dirigent/referent:      


