
 

Ekstraordinært områdemøde i område 79, den 19. marts 2018. 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1: Velkommen 

Anje bød velkommen til mødet, hun var glad for, at så mange var fremmødt. Anje informerede 
om, at grunden til, at der er indkaldt til mødet er, at vi skal have valgt en ny områdebestyrelse.  
Anje forslog sig selv som dirigent. Anje blev valgt som dirigent. 

Mødet er indkaldt lovligt, efter gældende vedtægter.  

 

Punkt 2: Valg af formand – frem til områdemødet 2019 

Der var en der spurgte indtil, hvad det indebærer at sidde som formand. Anje gav en god 
beskrivelse over de arbejdsopgaver, jobbet indebærer.  

Solvejg Abildgaard- Jensen fra Blishøj 8, st. th., mobil nr. 53731450, mail: skaj1961@gmail.com  
blev valgt som. 
 

Punkt 3: Valg af Næstformand – frem til områdemødet 2018 

Rene Hansen, fra Folehaven 5, st.tv., mobil nr. 30555860, Mail: rixhansen@godmail.dk blev valgt 
som næstformand. 

 

Punkt 4: Valg af Kasserer – frem til områdemødet 2018 

Inden valget var der en der spurgte om arbejdet som kasserer. Anje forklarede lidt om arbejdet 
som kasserer. Hun fortalte, at det meste bliver styret fra Boliggården. Personen kommer til at 
administrerer penge til udeområderne og bestyrelsesmøde. Og vi og administrationen bakker 
selvfølgelig op, med rådgivning. 

Rene Rattenborg, Blishøj 9, 1. mf., mobil nr. 28510995, mail: rene.rattenbo@gmail.com blev valgt 
som kasserer.  

 

Punkt 5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – frem til områdemødet 2019 

Jette Sejer, Folehaven 3, 1. th., mobil nr.  29652257, mail: jettesejer@vapnet.dk 

 og Gürhan Corap, Blishøj 14, 2. tv., mobil nr. 40301094, mail: 42gurhan@gmail.com  



 

Punkt 6: Valg af 2 suppleanter – frem til områdemødet 2018 

Anette Krone, Folehaven 1, 1. tv., mobil nr. 22392030, mail: anettekrone@yahoo.dk og 

Gudrun Sverrisdottir, Folehaven 15, 1. th., mobil nr. 81748127, mail: 2xfusk@gmail.com  

 

Punkt 7: Eventuelt 

Birger fortalte at Cykelindsamling i område 79 er udsat til 9. april – 13. april 2018, der bliver en 
delt en skrivelse ud, som vil blive omdelt til beboerne. 

Spørgsmål: På sidste områdemøde, blev der snakket om en nøgle til cykelrum, det bliver en 
opgave for bestyrelsen. 

Spørgsmål: Der blev spurgt ind til det tørrestativ der er sat op, man mente det var for småt i 
forhold det gamle det der var. Der var et ønske om, at man gerne ville have et mere. Anje fortalte, 
at det må man tage op med bestyrelsen.  

Der var en der spurgte, om hvad man kan gøre, hvis en beboer bruger opgangen til opbevaring. 
Anje informere om, at man skal indgive en skriftlig klage til Boliggården. 

Der var en der spurgte om, man kunne få en nøglebrik til at holde åben når man bruger 
festlokalet. Birger fortalte, at i den periode hvor FU har styret området, har man ikke ville udlevere 
den. Men den nye bestyrelse vil få den udleveret, så det kommer til at fungere. 

Der blev spurgt indtil hvornår det vil være muligt, at få et stort kælderrum. Anje fortalte, at man er 
i gang med, at rydde op i hver der har kælderrummene. Så der vil komme en plan på et senere 
tidspunkt. 

Der blev spurgt ind til hvornår man regner med, at renovere igen. FU svarede, at det ved vi ikke 
noget om. Det er en byggesag, som ligger inde hos Byggeskadefonden.  

Der var nogen, der spurgte ind om fliserne også er med i sagen. De oplever, at fliserne er meget 
glatte. Fliserne er ikke mere med i byggesagen. 

Der blev spurgt indtil om falkoneren kunne komme på besøg igen. Anje fortalte, at man er ved at 
finde en ud af det. Men der er nogle regler, som man skal følge før man kan gå i gang. 

 

Formand      Referent 

Anje Holmstad    Solgerd Jørgensen 


