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Beslutningsprotokol – Ordinært afdelingsmøde 

 

Afdeling: 7 – St. Byhavevej Referent: Rikke Fløjborg 

 

Dato: 17.08.2022 

 

Deltager(e) fra administrationen Rikke Fløjborg 

Deltager(e) fra afdelingsbestyrelsen Afdelingen har ingen bestyrelse 

Deltager(e) fra organisationsbestyrelsen Anne Jørgensen 

Stemmeberettigede 

deltagere 

 

Antal 

personer: 

19 

Antal husstande: 

18 

Antal stemmer: 

36 

  

DAGSORDEN  

1 Valg af dirigent Camilla Melin 

2 Bestyrelsens beretning Godkendt ☐ Nedstemt ☐ Udgået ☒ 

  Ingen beretning grundet manglende bestyrelse 

3 Orientering om regnskab 2021  

Godkendelse af budget 2023 

Orientering ved inspektør for afdelingen: 

Rikke Fløjborg 

Godkendt ☒ 

 

Forkastet ☐ 

4 Indkomne forslag  

 Male sikkerhedsstriber på 

trappetrin op til nr. 7, 9 og 

11 

Vedtaget ☐ Nedstemt ☐ Frafaldet ☒ 

Er udført 

5 Valg af 

afdelingsbestyrelsesformand 

Ingen opstillede kandidater, og dermed ingen 

afdelingsbestyrelse 

 

6 Valg af 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

Kun 1 opstillet kandidat (Robert Sørensen), og 

dermed ingen afdelingsbestyrelse 

  

7 Valg af suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen 

Ingen afdelingsbestyrelse 

  

8 Valg af indtil 3 medlemmer og 

suppleant(er) til 

repræsentantskabet 

1. Camilla Melin, St. Byhavevej 12, st. tv. 

2. Poul Sørensen, St. Byhavevej 11, 1. tv. 

3. Robert Sørensen, St. Byhavevej 29, st. tv. 
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Side 2 af 2 

9   Eventuelt 

 

 

 

 

- Der blev drøftet hvilke overvejelser der kan 

være omkring deltagelse i bestyrelsesarbejdet 

i afdelingen. 

- Anmodning om at skraldebure fjernes fra 

boldpladsen, og at græsplænen udbedres. 

- Trapperengøringen har været utilfredsstillende 

i en periode. SABs driftspersonale har igangsat 

arbejdet med at sikre, at det eksterne 

rengøringsfirma løser opgaven tilfredsstillende. 

- Der blev luftet bekymring ift. de stigende 

gaspriser, og hvad det vil betyde for 

afdelingens beboere. 

- Der blev stillet spørgsmål til hvad næste skridt 

er ift. energioptimering/renovering i 

afdelingen.  

- Der blev stillet spørgsmål til om det er muligt 

at overtage tidligere drøftet areal fra 

kommunen. 

- Der blev givet udtryk for, at der er meget larm 

fra børn på udendørsarealerne – også meget 

sent om aftenen. Opfordring til at man som 

beboer retter henvendelse til Boligsocial 

Helhedsplan, og 2 beboere meldte sig til at 

prøve dette (Robert og Jeanette). 

Det er desuden muligt at melde sig som 

naboambassadør. 

- Ønske om at få bedre vejledning i sortering af 

storskrald. SAB minder om at det er Vand og 

Affald, der står for afhentning, håndtering og 

vejledning omkring affald. SAB vil på 

beboernes vegne rette henvendelse til Vand og 

Affald, og høre om der kan laves en vejledning 

til sortering af storskrald, der kan uddeles till 

beboerne. 

 

 

 

 

 


