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16.maj 2011 

 

Ekstraordinært afdelings bestyrelsesmøde afd.40 & 41, Kirsebærhaven,  Aabenraa 

 

 

Mødet fandt sted i mødelokalet, ”Det blå tårn”, Rugkobbel, Aabenraa.  

 

Deltagere: Svend Jensen, Tage Jønck, Helmer Christensen, Lars Lund, Arthur Moldt, 

 John Henning, Henriette Markmann, Viola Thorsen, Christian Lorentzen. 

Afbud: Lola Petersen.  

Fra  administrationen deltog Jens Chr. Raun (ref.). 

 

 

Afdelingsformand Svend Jensen  bød velkommen til afdelingsmødet, hvorefter man gik over til 

behandling af dagsordenen. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Jens Chr. Raun blev foreslået og valgt. 

 

2.Indkomne forslag 

 

Efter samtaler i bestyrelserne er vi blevet enige om, at foreslå afdeling 40 og 41 lagt sammen 

pr. 1. januar 2012. 

Dette skulle give nogle besparelser på administrative omkostninger, samt gøre det lettere at 

rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

Svend Jensen oplyste, at det var ham der havde taget initiativ til en drøftelse omkring 

sammenlægning med John Henning. De var blevet enige om, at indkalde til dette møde fordi det 

kunne være en fordel for området hvis man blev en afdeling. 

 

Jens Chr. udleverede information omkring afdelingerne og et samlet budget for de 2 afdelinger og 

gennemgik disse. Ud fra gennemgangen kunne det give en besparelse på kr. 20.000 i 

administrations udgiften. 

 

Derefter var der en diskussion omkring fordele og ulemper. Svend Jensen mente ikke det kun skulle 

være økonomien  som skulle være årsag til en eventuel sammenlægning, men, at det kunne give et 

bedre sammenhold i afdelingen. 

 

Jens Chr. Raun nævnte, at der var blevet lagt mange afdelinger sammen i AAB og der ingen der 

efterfølgende havde fortrudt sammenlægningen. 

 

Der  var enighed om, at man ville tage det med til det ordinære møde i september sådan, at 

sammenlægningen kan træde i kraft fra den 1.januar 2012, hvis afdelingsmødet godkender det. 
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3. Eventuelt 

 

Der blev spurgt hvem der kan deltage i repræsentantskabet. Nedenfor er udsnit af vedtægterne som 

fortæller hvem repræsentantskabet består af. 

 
 Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 3 repræsentanter for hver afdeling, jf. §§ 

11 og 14. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige 
husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. 

 

 

Der var herefter ikke mere på dagsorden, og dirigenten takkede  mødedeltagerne for et godt møde. 

 

Mødet afsluttet 19:52. 

  

Afdelingsmødet, den 16.maj 2011 

 

 

______ _______________________ 

                        dirigent 

 


