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var: Gurli, Knud, Jess, René, Birgitte, Ole, Kirsten P., Birgit, Bent, Ulrik, Carolina, Anne-
Lise, Leif, Niels Peter. (8 huse) 
 

1. Valg af dirigent Kirsten V. valgtes til dirigent 
Birte S. valgtes til referent 

2.    Fremlæggelse og 
godkendelse af 
beretning for perioden 
siden sidste møde  

Formanden, Ulla læste årsberetningen højt. 
Godkendtes med akklamation 

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

Budgettet blev gennemgået af Lasse Asp.  
Lasse nævnte forhandlingerne med Vestforbrænding, hvor 
priserne som udgangspunkt er 5% lavere end de nuværende. 
Kommunen har endnu ikke accepteret. 
Ulla anmodede om en specificeret opstilling af tilbagebetalte 
ejendomsskatter, inden 1. december 2012 – herunder 
specifikation af honoraret til Rafn. 
Herefter godkendtes budgettet. 

4.    Fremlæggelse af 
årsregnskabet til 
orientering 

Årsregnskabet blev gennemgået af Lasse Asp. 
Dirigenten udbad sig spørgsmål. 
Kurt spurgte, hvor de kr. 5.000.- der stod på deres lejemål var 
henne. 
Beløbet er noteret under henlæggelser. Lasse undersøger, 
hvem der må bruge pengene. Det skal afklares sammen med 
aftalen om lejere/medejere. Udkast til aftalen er lavet, det 
ligger hos 3B. 
Kløvermarken ønsker dette til høring. 

5.    Behandling af 
indkomne forslag 

Vedtægter – godkendt med ændringsforslag 
Husorden – godkendt med ændringsforslag 
Leveregler – godkendt 
Nye sæt udsendes snarest, og det lægges på hjemmesiden. 

6.   Valg af 2medlemmer 
til afdelingsbestyrelsen. 
På valg er Børge Lobeck 
og Ole  Saxtorp 

Til bestyrelsen valgtes Børge Lobeck og Ole Saxtorp. 

7.   Valg af suppleanter Til suppleanter valgtes Bente Frandsen og Carolina Falk-
Sørensen 

8.   Valg af medlemmer 
og suppleanter til 
repræsentantskabet, for 
så vidt afdelingsmødet 
ikke har truffet 
beslutning om, at valget 
skal foretages af 
afdelingsbestyrelsen, jf. 
vedtægtens § 15 stk. 9 

Til repræsentantskabet valgtes Ulla Runge, Børge Lobeck, 
Annelise Sørensen. 
Til suppleanter valgtes Ole Mogensen og Hanne Karlsen 

9.   Eventuelt Børge orienterede om, at fyret nu er repareret – uden 
omkostninger. 

 
Formanden takkede for god ro og orden og mødet sluttede kl. 14,10 
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