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Afdelingskontoret 

Stærevej 48 

2400 København NV 

 

Tlf.: 38 34 99 02 

Fax: 38 34 99 03 

Træffes 1. og 3. tirsdag 

i måneden 

Kl. 18.30 – 19.30 

 Varmemesterkontoret 

Stærevej 38 

2400 København NV 

 

Tlf.: 38 34 99 05 

Fax: 38 34 99 29 

Træffes på hverdage 

Kl. 08.00 – 08.30 

 

 
 

Referat af afdelingens medlemsmøde 
 
 

tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19:00 
 
 
i Grøndals multicenter, mødelokale 1-2. 1.sal Hvidkildevej 64. 2400 København NV. 
 
1. Valg af dirigent, Søren fra hovedkontoret blev valgt, dirigenten oplæste en mistillidser-

klæring vedr. bestyrelsesmedlem,, der blev ikke taget stilling til denne. 
     a) Valg af stemmetæller & referent 
 
2.   

a) Orientering af tv & internet udbyder, Først orienterede Yousse med 6 års binding, heref-
ter orienterede Fiberteam med 6 års binding og overtagelse efter 10 år. 

b) Orientering ”Puls” ved Christina, der oplyste at hun stopper, men at der er ansat en ny til 
at overtage hendes stilling. 

c) Orientering Helhedsplan (sammenlægning af boliger, udearealer m.m.) ved Asger fra ho-
vedkontoret 

 

3.    Beretning af Formanden, der blandt andet oplyste at vi har ansat en ny gårdmand. 

4.    Orientering om regnskab for 2016 med hjælp fra regnskabsmedarbejder fra hovedkonto-

ret, der blev forespurgt vedr. beboerudgifter, der blev orienteret om dette senere på mø-

det, da regnskabsmedarbejderen lige skulle finde de berørte poster. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
     a) Valg af tv & internetudbyder, Yousee blev valgt 
     b) Forslag om hundehold, forslaget blev nedstemt. 
     c) Forslag om musik (forslag 2) Forslaget blev vedtaget, det er herefter ikke tilladt at spille 

musik der kan virke forstyrrende på hverdage efter kl. 20, og i weekender efter kl. 22. 
d) Forslag, Åbning af skakte, det blev besluttet at genåbne skaktene i lavhusene snarest 

muligt. 
 
6. Godkendelse af driftsbudget for 2018, Budget blev fremlagt og godkendt 
 
7. Valg 

a) Valg af Formand, Pia Jensen, modtager genvalg, 2 år, til formandsposten stillede også 
Jusein op til posten som formand, Pia blev valgt med 77 stemmer mod 61 stemmer til 
Jusein. 

     b) Bestyrelsesmedlem, Preben wolf, modtager genvalg, 2 år, Preben blev valgt 
     c) Bestyrelsesmedlem, Jan Nielsen, afgår. Ny vælges for 1 år., Pia Ejler blev valgt. 
     d) Bestyrelsessuppleanter, 2 stk., Belinda, Lars og Ramasan blev valgt 
     e) Valg af medlem til foreningens repræsentantskab, Pia, Ejgil og Preben 
     f) Valg af suppleanter til foreningens repræsentantskab, Jusein, Pia Ejler og lars 
 
 
Mødet sluttede kl. 22:20, der var 84 Stemmeberettigede til stede. 
 
Med venlig hilsen 
 
Afdelingsbestyrelsen 


