
Referat af afdelingsmøde (regnskabsmøde)
i Skibstedgaard Almenbolig+-afdeling

29. November 2021, kl. 19.30 i Veksø Kro

Til stede: 17L: Rikke Barnholdt Hansen (formand), 17F: Jens Kirkegaard, 17S: Mogens H. 
Nielsen, 17G: Jakob Smith (kasserer), Trina Enevold Bothoft Peetz (Skibstedgaards kundekonsulent
hos KAB), 17B: Kenneth Hejlstrup Jonsrud, 17M: Mette Lily Nielsen.

1) Velkomst ved formanden.
Rikke bød velkommen og gjorde opmærksom på at indkaldelsen til møde var blevet sendt 3 dage 
for sent. Rikke spurgte derfor om der var nogle indvendinger i mod dette. Det var der ikke, så 
mødet kunne fortsætte.

2) Valg af dirigent.
Trina blev valgt som dirigent.

3) Valg af referent.
Jakob blev valgt som referent.

4) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst.
Rikke gennemgik beretningen for den seneste periode, som før mødet blev uddelt i beboernes 
postkasser og kan læses på hjemmesiden under ”Information” → ”Referater”.
Vedr. grundejerforeningen vil der hos KAB foregå en juridisk afklaring af hvad der egentlig er sket i
forbindelse med etableringen af den.

5) Gennemgang af regnskab 2020-2021.
Trina gennemgik regnskabet, som før mødet blev uddelt i beboernes postkasser og kan læses på 
hjemmesiden under ”Information” → ”Referater”.

6) Behandling af evt. indkomne forslag
Forslagene blev uddelt i beboernes postkasser og kan læses på hjemmesiden under ”Information” 
→ ”Referater”.

a. ”Jens Kirkegaard foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der undersøger muligheder 
for etablering af ladestationer for elbiler, herunder muligheder for individuel eller fælles 
opsætning.”
Forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe blev vedtaget. Jens og Kenneth er medlemmer af 
arbejdsgruppen.

b. ”Bestyrelsen foreslår en procedure for indrapportering af udført arbejde i forbindelse med 
dagligt vedligehold. Beskrivelse af procedure vedlægges.”
Forslaget blev vedtaget.

7) Eventuelt.
Mogens spurgte til om der er andre, der har revnede stikkontakter. Han skriver ud til beboerne for at
høre om det, for at koordinere indkøb af nye stikkontakter.

Kenneth spurgte til om der er andre, der har problemer med havedørens håndtag. Samt om man må 
installere et ovenlysvindue – dette bliver undersøgt af Trina.
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Rikke foreslår, at man går i tænkeboks vedr. om man vil stille op til grundejerforeningen, hvis den 
endeligt bliver til noget. Samt om man vil være formand for bestyrelsen i vores forening.

Jens efterspurgte flere tilstedeværende til afdelingsmøderne. I starten var alle med.

Mogens nævnte igen muligheden for at vi nedsætter forskellige arbejdsgrupper for at involvere 
flere.

Referat godkendt:

     

       

Rikke Barnholdt Hansen, formand Jakob Smith, referent og kasserer
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