
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra  budgetafdelingsmøde 
 
 

Afdeling 1- 3064

Grønhøj

 

Mødedato:  24. august 2009 

Sted: Fælleshuset, Snarestræde 2 

Deltagere: Varmemester Peter Hatting,  

                   lokalinspektør Steen Jørgensen 

Fremmødte husstande:  

                   21 beboere fra 17 husstande 

Fra administrationen: STJ (referent) 

 

 

 

 

 

 

Referat sendt ud den 1. september 2009 

 

Indledning 

 

 

Indledning af formand Jeanette Balkan som foreslog STJ 

som dirigent. 

 

Valg af dirigent 

 

 

 

 

STJ blev valg til dirigent. Dirigenten takkede for valget og 

konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i overens-

stemmelse med Boligforeningens vedtægter og gennemgik 

dagsordens punkter, der var til behandling på mødet. 

 

Det kunne konstateres, at der var omdelt 2 udgaver af 

dagsorden til mødet, men den sidste omdelte - af den 17. 

august 2009 - overholdte Boligforeningen revideret ved-

tægter. 

 

Efter en debatrunde blev der enighed om at godkende føl-

gende  dagsorden således, at mødet kunne blive gennem-

ført. 

 
1. Valg af dirigent 
 
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for 

perioden siden sidste møde. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for det kommende år. 

 
4. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. 
 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
 
6. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. 

Jeanette Balkan – ønsker genvalg. 
 
7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

for 2 år.  
Elin Andersen – ønsker genvalg 
Hanne Hasager – ønsker genvalg 

 
8. Valg af suppleanter. 

Jan Bonde – ønsker genvalg 



Gerd Tove Cameron – ønsker genvalg 
 
9. Valg af medlem(mer) til repræsentantskabet. 
 
10. Eventuelt 

 
Fremlæggelse og godkendelse af 
beretning for perioden siden sid-
ste møde. 

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsens beretning er skriftlig og omdelt til af-

delings beboere inden mødet. 

 

Der var 34 stemmer, der stemt for beretningen. 

Der var ingen stemmer, der stemte imod beretningen. 

Beretningen godkendt. 

 
Fremlæggelse og godkendelse af 
afdelingens driftsbudget for det 
kommende år. 

 

 

 

 

 

STJ gennemgik budgettet, der viste en nødvendig merind-

tægt på kr. 60.947 svarende til en lejestigning på 1,76 %. 

Efter en spørgerunde med besvarelser til følge satte diri-

genten budgettet til afstemning ved håndsoprækning. 

Der var 34 stemmer, der stemt for budgettet. 

Der var ingen stemmer, der stemte imod budgettet. 

Budgettet godkendt. 

 

Fremlæggelse af årsregnskab til 

orientering. 

 

 

STJ gennemgik regnskabet for perioden 01.01.2008 - 

31.12.2008 til orientering, der viste et underskud på 

kr. 118.442, der overføres til konto 407 – henlæggelser. 

 
Behandling af eventuelt indkomne 
forslag. 

 

Der var ikke nogle forslag. 

Valg af formand for afdelingsbe-
styrelsen. 
Jeanette Balkan – ønsker genvalg. 

Jeanette Balkan blev enstemmigt valg til formand for afde-

lingsbestyrelsen for en ny 2-årig periode. 

 

Valg af 2 medlemmer til afdelings-

bestyrelsen for 2 år.  

 

Elin Andersen – ønsker genvalg 

 

Hanne Hasager – ønsker genvalg 

 
 

 

 

 

Elin Andersen blev enstemmigt valg som medlem af afde-

lingsbestyrelsen for en ny 2-årig periode. 

 

Hanne Hasager blev enstemmigt valg som medlem af af-

delingsbestyrelsen for en ny 2-årig periode. 

 

Valg af suppleanter. 

 

Jan Bonde – ønsker genvalg 

 

 

 

 

Jan Bonde blev enstemmigt valg som første suppleant til 

afdelingsbestyrelsen for en ny 1-årig periode. 

 



Gerd Tove Cameron – ønsker gen-

valg 

 

Gerd Tove Cameron blev enstemmigt valg som anden 

suppleant til afdelingsbestyrelsen for en ny 1-årig periode. 

Valg af medlem(mer) til repræsen-
tantskabet. 

 

 

Der var ingen, der ønskede at blive valgt, men afdelings-

bestyrelsen konstituere sig efterfølgende, så afdelingen er 

repræsenteret i repræsentantskabet. 

 
Eventuelt 

 

 

 

Varmemester Peter Hatting oplyste, at Vestforbrændingen 

har strejket, men har nu genoptaget arbejdet igen. Der vil 

dog først blive afhentet dagrenovation i afdelingen den føl-

gende uge så der henstilles til, at dagrenovationen pakkes 

forsvarligt ind. 

 

Storskrald og dagrenovation blev drøftet. 

 

Afdelingen har 10 års jubilæum i 2011 og formanden vil 

gerne have nedsat et udvalg til at tage sig af dette arran-

gement. 

 

 

 

 


