
Referat fra afdelingsmødet den 5. sept. 2018 

Afd. 26 – Frederikparken 
 

Til stede er 10 beboere. 

Til stede fra Søbo er: Nina Frederiksen, Jesper Baun Schmidt, Birger Persson og Claus Thomsen. 

 

1. Dirigent-Birger Persson. 

    Dirigenten meddelte, at afdelingsmødet var beslutningsdygtigt. 

2. Stemmeudvalg: Nina Frederiksen, Jesper Baun Schmidt. 

3. Referent: Helle Hansen. 

4. Beretning for det forløbne år: Afdelingsbestyrelsen gik i opløsning i foråret, da  

    formanden flyttede fra afdelingen. Nicolai. B. Nielsen Frederikparken 8, var   

    kontaktperson for afdelingen frem til det ordinære afdelingsmøde. 

    Søbo foretog den årlige markvandring i maj. 

5. Årsregnskab for 2017 til orientering blev fremlagt af Nina Frederiksen. 

6. ingen arbejder er iværksat. 

7. Behandling af indkomne forslag: 

    a. Tæpperne i alle 5 blokke bliver renset, og løse ender bliver limet. 

    b. Etablering af nedgravede affaldsbeholdere. Blev vedtaget. 

     c. Da punkt b blev vedtaget, medførte  det, at cykelskure kan udvides.  

         Blev vedtaget. 

     d. Udskiftning af udsugningsmotorer.- 1 er udskiftet for 4 år siden, og de  

         resterende 4 bliver udskiftet nu. Der er tilbagebetaling over 5 år. Blev ved 

         taget. 

      e. Dyrehold: Kæledyr er tilladt. Men ikke hund, kat og slanger.  

      f.  Gennemgang af afdelingens isoleringsstand: Jesper Baun Schmidt meddelte at der er gjort alt.   

Vinduer og alt er gennemgået. Men da Johan blok 10 stadigvæk har problemer, blev han tilbudt, at 

Søbo  ser på termografien(isoleringsstand) i lejligheden igen. 

     8.  Nina Frederiksen fremlægger budget for 2019, som godkendes. 

     9.  Valgt til afdelingsbestyrelsen i Frederikparken er: 

        a. Formand: Helle Hansen, 8 1.dør2 

        b. Bestyrelsesmedlem: Nicolai B. Nielsen, 8 1.dør3 

        c. Bestyrelsesmedlem: Johan Borgstrøm, 10 2.dør2 

        d. Suppleant: John Wilde, 8 st. dør2 

    10.   3 medlemmer til boligforeningens repræsentantskab: 

              

             Helle Hansen Frederikparken 8 1.dør 2 

             Nicolai.B.Nielsen, Frederikparken 8 1.dør 3 

             Marian Jakobsen,  Frederikparken 11 st. dør1 

             1 medlem til Søbo antenneforening i repræsentantskabet: 

              Poul Erik Mikkelsen Fredrikparken 8 st. dør3  

 

     11.   Valg til grundejerforeningen Prinseparkens bestyrelse: 

              Nicolai Nielsen Frederikparken 8 1.dør3  modtog genvalg. 

      12. Eventuelt: 

            Nøgleservice med Falck er opsagt. Nøgler kan afhentes på 

            boligforeningens kontor Sundsmarkvej 14 Sønderborg.  



            Jesper Baun Schmidt er gjort bekendt med, at der er boret i murstenene. 

             Dette er ikke tilladt. 

             Og da vedligeholdelsen af vores elevatorer er dyr, bedes beboere  

             så vidt mulig undlade at kalde vagten ud i weekenden. Og ikke bumpe  

             unødvendigt ind i elevatordøren. Grundig støvsugning af listen ved  

             elevatordør er en god ting. På forhånd tak. 

              

 

             Godkendt af dirigent: ________________________ 

 
 

 


