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Afbud fra: Gurli, Knud, Leif, Anne-Lise, Birgitte, René og Birgit.  
Fra 3B deltog lokalinspektør Dan Korsgaard, driftschef Herlev Ole Rasmussen og 
varmemester Flemming Christensen. 
16 huse var repræsenterede, svarende til 32 stemmer.  
 
Dagsorden for mødet 
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 til afdelingsbestyrelsen. På valg er Knud Eriksen. 
7. Valg af tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 
8. Valg af suppleanter. 
9. Valg af medlem(mer) og suppleant(er) til repræsentantskabet. 
10. Eventuelt. 

 

Ad 1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 
Dirigent: Ole Mogensen 
Stemmetællere: Birthe og Jess. 
Egen referent: Bjørn 

Ad 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 
Se bilaget til afdelingsmødets punkt 2 (på hjemmesiden). Beretningen blev enstemmigt 
godkendt. 

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det 
kommende år. 
Ole Rasmussen gennemgik driftsbudgettet og fremlagde 3B’s forslag af 1.september til 
godkendelse. 
Derefter fremlagde Niels Peter til godkendelse, det forslag der blev vedtaget på 
fællesmøde 162, afholdt umiddelbart før afdelingsmødet. Ved vedtagelsen på 
fællesmødet bortfaldt Kløvermarkens tidligere forslag (3B materialet side 11) 
Der skulle herefter stemmes om driftsbudgettet. 
Da Kløvermarkens forslag var det mest vidtgående, blev det først sat til afstemning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dermed bortfaldt 3B’s forslag af 1.september 
2010. 
Niels Peter orienterede om at det betød følgende ændringer i budget 2011: 
I sammentrængt budget (side 6 i 3B materialet) ændres henlæggelser fra beløbet 83 til 
beløbet 58, hvilket medfører at lejenedsættelse ændres fra beløb -12 til beløb -37. 
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I konto 120 Budgetteret henlæggelse (side 9 i 3B materialet) ændres beløbet 74 til 
beløbet 49. 

Ad 4. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. 
Ole Rasmussen gennemgik 3B’s årsregnskabet for 2009 med uddybninger. 
Niels Peter havde et spørgsmål vedrørende ekstraordinære udgifter. Kløvermarken 
søger en forklaring på, hvorfor varmeregnskabet ikke passer med vores egne målinger? 
Ole Rasmussen svarede, at 3B håber på at kunne give en fornuftig forklaring. Han 
anbefalede, at inddrage Dan Korsgaard i sagen, så denne var orienteret. 
Ulrik spurgte hvor overskuddet forsvinder hen og Ole Rasmussen svarede på konto 401 
henlæggelser. 

Ad 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Indsendt af afdelingsbestyrelsen: 
Forslagene i 3B materialet side 17 til 18 og ændringsforslagene til husorden, leveregler 
og vedtægter side 21-34 blev enstemmigt vedtaget. 
Ulla renskriver og sender til Kløvermarken samt Dan Korsgaard og Ole Rasmussen. 
Bjørn lægger dem på hjemmesiden. 

Ad 6. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen. 
Der var ingen indstilling til formandsposten. Det betyder at vi kører en periode uden 
formand. 

Ad 7. valg af tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen, 
Børge, Ole S. og Ulla blev valgt til bestyrelsen med akklamation. 

Ad 8. Valg af suppleanter. 
Bente og Ole M. blev valgt som suppleanter med akklamation. 

Ad 9. Valg af medlemmer og suppleant til repræsentantskabet. 
Niels Peter, Ole S. og Ulla blev valgt som medlemmer og Ole S. som suppleant, alle 
med akklamation. 

Ad 10. Eventuelt. 
Niels Peter takkede Knud og de andre afgåede og bød velkommen til de nye. Han 
oplyste, at der bliver et konstituerende bestyrelsesmøde lige efter afdelingsmødet. 
Bent rettede en tak til Birte som den perfekte sekretær. 
Hanne K. takkede bestyrelsen for den måde de havde taget hånd om økonomien. 
Ole Rasmussen takkede for et spændende møde. 
 
Mødet sluttede klokken 21.30 
 
2010-09-20 
Bjørn 


