
Referat af ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken afd. 24271 9. september 2021 kl.14,00 

Til stede 18 personer = 13 huse 

Fra 3B deltog: Simon Bødker 

1. Valg af dirigent (på valg er Birgitte) herunder valg af referent 
(på valg er Birte S.) og stemmetællere samt godkendelse af 
forretningsorden 

Ulrik bød velkommen til afdelingsmødet og den nye distriktschef 
Simon Bødker, der derefter præsenterede sig selv. 
Herefter gik vi over til punkt 1.  
Til dirigent valgtes Birgitte Mogensen 
Til referent valgtes Birte Smidt 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden 
sidste møde (beretning udsendes med budgetfolder 1 uge før 
mødet. 

Formandens beretning godkendtes énstemmigt. 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering Simon Bødker fremlagde årsregnskabet, der udviste et overskud 
på kr. 40.000. 
Ingen spørgsmål – årsregnskabet taget til efterretning. 

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

Simon Bødker gennemgik budgettet, der viste en huslejestigning 
på 0,74 %. 
Ingen spørgsmål.  
Budgettet for 2022 godkendtes énstemmigt. 

5. Behandling af indkomne forslag Forslag til ændring af Kløvermarkens vedtægter 
§4 stk.11 ændres til ”i særlige situationer, fx behandling af ny 
bofælle(r) på foranledning af indflytning og boligtilbudsudvalg, 
kan varslet nedsættes til 3 dage” 
§5 stk. 1 ændres til ”Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer 
inkl. Formand og kasserer. Hvis mere end 3 medlemmer. Kan 
suppleanter indtræde for 1 år ad gangen. Antallet af 
bestyrelsesmedlemmer skal dog være et ulige antal. 
§7 Vedtægter for 3B’s afdeling seniorbofællesskabet 
Kløvermarken afd. 24-271 blev vedtaget på afdelingsmødet 9. 
september 2021 



6. Valg af formand for 1 år. Vivi Meldgaard opstiller som formand. 
Dette under forudsætning af, at man under pkt. 5 har vedtaget at 
fortsætte med 5 medlemmer i bestyrelsen. Hvis man under pkt. 5 
har valgt, at der fremover skal være 3 medlemmer i bestyrelsen, 
skal formanden vælges for 2 år. 

Vivi Meldgaard valgtes til formand. 

7. Valg a eller b foretages afhængig af om forslag stillet af 
afdelingsbestyrelsen vedtages. 
a) Hvis 5 medlemmer i bestyrelsen. Valg af 2 medlemmer for 2 år 
til afdelingsbestyrelsen og evt. valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 
år. Hvis Vivi Meldgaard vælges som formand. Niels Peters post 
skal besættes og Helge Krøyer modtager ikke genvalg. Ulrik stiller 
op til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. 
b) Hvis man under pkt. 5 har valgt, at der fremover skal være 3 
medlemmer i bestyrelsen, skal der vælges 1 medlem for 1 år og 1 
medlem for 2 år. Tove Steiner-Jessen stiller op for 1 år og Ulrik 
Falk-Sørensen stiller op for 2 år 

Til bestyrelsen valgtes Ulrik Falk-Sørensen for 2 år 
Og Tove Steiner-Jessen for 1 år 

8. Valg af 2 suppleanter Til aktiv suppleant valgtes Niels Lykke Nielsen. 

9. Eventuelt Ulrik takkede Helge for hans mangeårige arbejde som kasserer. 
Mødet sluttede kl. 15,00 

 

Referent BirteS.10/9.2021 


