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Afbud fra: Birthe, Helge, Ulrik, Hanne S. og Ole S..  17 huse var således repræsenteret, 
svarende til 34 stemmer  

Fra 3B deltog inspektør Stig Christensen. 

Dagsordenen var følgende: 

1) Valg af dirigent 
2)  Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde, beretningen sættes til 

afstemning, samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

2a) Fremlæggelse af årsregnskab til orientering 

3) Behandling af eventuelt indkomne forslag 
4) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen 
5) Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
6) Valg af suppleanter 
7) Eventuelt valg af medlem(mer) til repræsentantskabet. 

000—000 

Vedr. dagsordenens punkt 1) 

Ole M. blev valgt, mens Bent blev ”intern” referent. 

Ole konstaterede, at mødet var lovligt varslet. 

 

Vedr. dagsordenens punkt 2. 

Knud forelagde beretningen, som er vedlagt som bilag.  

Beretningen godkendtes. 

Stig gennemgik budgettet for perioden 1. jan 2009 til 31. dec. 2009, der er udsendt til 
beboerne. 

 Budgettet, der ikke fører til huslejestigninger, godkendtes med 32 stemmer, mens 2 
stemmer ikke blev afgivet. 

Vedr. dagsordenens punkt 2a) 

Stig orienterede om regnskabet for perioden 1. okt. 2006 til 31. dec. 2007. 

 Regnskabet er fremlagt i fælleshuset. 

Stig sagde afslutningsvis, at Måløvpark ikke i længden ville kunne overkomme at stille folk 
til rådighed for opgaver hos os, og at vi måtte regne med, at en løsning på dette problem 
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ville blive, at der blev ansat en mand, der skal være ansvarlig for arbejdsopgaverne i 
Solsikken, Valmuen og Kløvermarken. Ændringen kunne blive aktuel om ca. 2 år, men vi 
ville naturligvis blive orienteret inden endelig afgørelse træffes. 

Vedr. dagsordenens punkt 3. 

Der var ikke indkommet forslag 

Vedr. dagsordenens punkt 4. 

Knud genvalgtes uden modkandidat 

Vedr. dagsordenens punkt 5  

Birte og Kurt genvalgtes uden modkandidater 

Vedr. dagsordenens punkt 6 

Vivi genvalgtes uden modkandidat 

Vedr. dagsordenens punkt 7 

Punktet udgik 

Mødet sluttede kl. 20.00 

2. oktober 2008 

Referent Bent 

 

 


