
 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 
                                                                                                        Vo. 30. august 2022 

                                                                                                             

TIL BEBOERNE I AFDELING  14 - HØR- OG GRÆSVÆNGET 

 

Hermed REFERAT af ordinært beboermøde i afd.  14. 
Torsdag den 25. august 2022, kl. 18.30, Marienbergvej 67-69, 4760 Vordingborg                   
Der var fremmødt 15 lejere fra 12 boliger, samt Keld, Niels og Lars fra AB. 

 

        D A G S O R D E N 
         Afdelingsformand Cisse Christensen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent. 

Niels Andersen blev valgt til dirigent og beboermødet godkendte indvarslingen og 

dagsordenen.   

 

2. Bestyrelsens beretning for 2021 

Afdelingsformand Cisse fremlagde beretningen og kom bl.a. ind på følgende emner. 

 Udskiftning i Afdelingsbestyrelsen 

 Fjernvarmeprojektet er godt i gang uden store overraskelser. 

 Cisse deltager i byggemøderne en gang hver anden uge. 

 Plantning af 100 m2 Miyaki skov ved viceværtkontoret. 

 Der er opsat en hjertestarter på gavlen af Hørvænget 29. 

 En hilsen fra gravefirmaet og tak for den store tålmodighed. 

 Alle andre planer afventer at fjernvarmeprojektet bliver færdigt. 

 

            En lejer spurgte om de løse sten på fortov/cykelsti kan blive fejet ind når grave folkene 

            kører hjem. Dette vil blive sagt på byggemøde den 29. august 2022.    

 

            Beretningen blev godkendt.   

 

3. Forelæggelse af forslag til budget 2023 til godkendelse, samt orientering om regnskabet 

2021. 

Lars fremlagde budgettet for 2023 med en huslejestigning på 1,52% i gennemsnit. 

Beboermødet godkendte budgettet for 2023. 

 

Lars fremlagde kort årsregnskabet 2021, specielt omkring tab på obligationer på kr. 159.116 

og tilskud fra dispositionsfonden således at årsregnskabet i 2021 går i nul, således at der 

hverken er overskud eller underskud. 

Beboermødet tog årsregnskabet 2021 til efterretning. 

   

                                                                                                                                         

4. Indkomne forslag (vi henstiller at forslagsstiller er til stede på beboermødet).  

Der var forslag om at hver lejer selv skal kunne tænde for udendørslampen foran 

hoveddøren.  

Der var argumenter for og imod. Beboermødet besluttede at Afdelingsbestyrelsen arbejder 

videre med om det er en ide at lamperne slukkes på et tidspunkt i løbet af natten. 

 

Der var forslag om der kunne laves en Petanque bane på grus pladsen foran Græsvænget. 

Det er faktisk hensigten at der bliver etableret en sådan bane når fjernvarmeprojektet er 

færdigt. 

 

 



Der var forslag om der kunne opsættes et skilt ved parkeringspladserne på Græsvænget hvor 

der står at parkeringspladserne er forbeholdt beboerne. 

Beboermødet besluttede at der skal opsættes et sådant skilt. 

 

 

5. Valg til afdelingsbestyrelsen for 2 år. : 

a. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem:  – Niels Aage Klarskov- Niels blev genvalgt.   

b. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem:  -  Tommy Jensen – Tommy blev genvalgt.  

                                                                           

6. Valg af suppl. for 1 år :                                               

            a.  Valg af 1.suppl. – på valg er Andreas Midtiby – Mette Carlsen blev valgt.     

b.  Valg af 2.suppl. – på valg:  Der blev ikke valgt en 2. suppl.    

 

 

7. Valg af 4 medlemmer til selskabets repræsentantskab. 

Beboermødet bemyndigede Afdelingsbestyrelsen til at vælge. 

 

8. Valg af supp. For medlemmer til selskabets repræsentantskab. 

Punktet udgik. 

 

9. Evt. 

Afdelingsbestyrelsen arbejder med et ønske om at få opsat askebægre til cigaret skod ved 

legepladsen. 

 

Lars informerede om status og udfordringer ved etablering af el lade standere, herunder 

manglende ampere i afdelingen. Boligselskabet afventer tilskudsordninger til opsætning af el 

lade standere. 

 

Der var en lejer der ønskede en debat om vilde katte og det bl.a. drøftet om disse kan 

indfanges osv.. 

 

 

 

___________________ _____________________ _____________________ 

   Afdelingsformand                   Dirigent  Referent 

  Cisse Christensen              Niels Andersen                   Lars Lykkeby  

 

   


