
Referat fra afdelingsmødet den 3. sept. 2019 afdeling 15

Formand Steen Crohnager bød alle velkommen.

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent:  Chris Cully 
Referent:  Gitte Bülow Light
49 lejemål var repræsenteret.

2. Godkendelse af forretningsorden.
Godkendt uden bemærkninger

3. Nedsættelse af stemmeudvalg.
Valgt blev: Troels Mortensen, Jonna Jensen, Ove Kajhøj.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen, som bl.a. indeholder 
renoveringens gennemgang og tidsplan, orientering om Frydenlunds 
centerets mulige bebyggelse af høje huse, lukning af 2 lokale veje – 
Stagehøjvej og Høgevej.

Orientering om samarbejdet mellem ejendomsfunktionære i afd. 14, 15, 16,    
45. I alt 10 ejendomsfunktionærer.

En el delebil er sat til rådighed. Er meget brugt.

Hele beretningen kan ses på www.almenbo-aarhus-afd15.dk

5. Godkendelse af afdelingens budget 2020 og fremlæggelse af regnskabet for 
2018.

http://www.almenbo-aarhus-afd15.dk/


Direktør Steffen Espersen gennemgik både budget og regnskab. Begge 
balancerer, hvilket betyder, at der ingen huslejestigninger er det kommende 
år.

6. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om renovering af afdelingens badeværelser blev 
debatteret. Ønskes projektet gennemført, vil beboerne løbende blive 
informeret.

Forslaget blev vedtaget. For: 82 Imod: 14 Blank: 2

7. Valg af formand.
Steen Crohnager blev genvalgt

8. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Valgt blev:  Allan Nissen og Yvonne Sørensen.
Genvalgt for 2 år.

9. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Valgt blev:  1. sup. Torry Hansen for 1 år, 2. sup. Sonja                                   
Crohnager for 1 år.

10. Valg til hobby og fritidsudvalg.
Ejno Kristensen, Bent Jensen, Maria Lykke Hedemann, Kim Pieniazek, Lissie 
Petersen. Alle blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Spørgsmål om:

- der kom varmt vand ud til de sidste beboere ved tilslutningen af de nye rør.
- om usikkerheden omkring Frydenlunds centeret.
- undren over, at der bliver tørret tøj i et nedlagt kælderrum.



Alle spørgsmål blev besvaret af panelet.

Der blev afsluttet med tak for god ro og orden, hvorefter der var smørrebrød og 
drikkevarer til alle fremmødte.

Godkendt af dirigenten Chris Cully.


