
 
 

 

Referat af ordinært  
afdelingsmøde i afdeling 79 
 
 
Mødedato:  
26-08-2021 
Mødested:  
Sophiehaven 51, 3400 Hillerød 
 
Til stede: 
   

Fra afdelingsbestyrelsen: Johnny Larsen, Thomas Hindsgaul, Henrik Dam 
og Ulla Petersen 
 
Antal beboere fra 31 lejemål =   62 stemmer 
 
Fra direktionen: Christian Høgsbro 
 
 

DAGSORDEN 
 
Afdelingsmødet er rettidigt indkaldt.  
 
 
1. Valg af dirigent og referent:  

 Dirigent: Christian Høgsbro 
 Referent: Ulla Petersen 

2. Valg af stemmeudvalg: 

 Ingen  

 

3. Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde (se ved-
lagte bilag) 
Beretningen blev godkendt 
For: 54 
Imod: 5 
Undlader at stemme: 3 

4. Orientering om regnskab 

Henrik orienterede om de forskellige poster i regnskabet. Planlagt vedlige-
holdelse er en stor post, bl.a. fordi henlæggelse til køkkener er sat op. Der 
er et overskud, men kun fordi vi ikke har fået igangsat de DV-projekter, 
der skulle have været sat i gang sidste år. Vi skal ikke tjene penge, 
over/underskud går til afdelingen, så intet går tabt.  



 

Side 2 Da der forventes stigning i udgifter til planlagt vedligeholdelse og personale-
omkostninger. er det fornuftigt med 1,5 % huslejestigning. 

5. Behandling af forslag  

a) Forslag til ændring af Hus- og haveorden. Ændringer af 11.2  

Forslaget blev vedtaget.  

For: 56 

Imod: 0 

Undlader at stemme; 2 

(To lejemål forlod mødet før afstemning) 

b) Forslag til ændring af Hus- og haveorden. Ændringer af 26.3 

Forslaget blev vedtaget.  

For: 51 

Imod: 5 

Undlader at stemme: 2 

c) Forslag til ændring af forretningsordenen for afdelingsmødet. 

Forslaget trækkes tilbage. Forretningsordenen sendes ud først, heref-
ter kan forslaget tages op igen. 

d) Forslag til ændring af driftsmodellen for afdeling 79. 

For: 42 

            Imod: 8 

            Undlader at stemme: 4 

Forslaget blev vedtaget. 

(Yderligere et lejemål forlod mødet før afstemning) 
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Dato og unders rift: Dato og underskrift: 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022 Side 3 

Driftsbudget for 2022 blev godkendt 
For: 46 
Imod: 2 
Undlader at stemme: 6 

7. Valg til afdelingsbestyrelsen 

a) Valg af afdelingsformand (for 2 år — til 2023): 
Thomas Hindsgaul nr. 78 (med 36 stemmer mod Malenes 18 stemmer) 

b) Valg af afdelingskasserer (for 1 år — til 2022) Ingen valgt 

c) Valg af bestyrelsesmedlem 1 (for 2 år — til 2023): 
Malene Brostrøm nr. 21 blev valgt enstemmigt. 

d) Valg af bestyrelsesmedlem 2 (for 2 år- til 2023): Søren Jensen nr. 74 
blev valgt enstemmigt 

e) Valg af bestyrelsesmedlem 3 (for 1 år- til 2022): Ulla Petersen nr. 94 
blev valgt enstemmigt. 

f) Der blev ikke valgt nogen suppleanter. 

9 Eventuelt 

Formand for afdelingen Dirigent på afdelingsmødet 

Thomas Hindsgaul Christian Høgsbro 


