
Baunevangens ældreboliger - Beslutningsreferat    

Afdelingsmøde torsdag den 17. marts 2016 i Baunevangens beboerhus  

  

Dagsorden:   

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent  

Ad. 2 Valg af stemmeudvalg og referent  

Ad. 3 Fremlæggelse af beretning  

Ad. 4 Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2016/17 og seneste årsregnskab til orientering.  

Ad. 5 Behandling af indkomne forslag.  

1. Valg af repræsentant fra ældreboligerne til den nedsatte bestyrelse  

2.    Tilbagevendende forslag – ønskes valg af 1-2 personer i bestyrelsen  

3.    Tilladelse til at holde én kat i ældreboligerne  

4.    Ændring i afsnittet ”Generelle betingelser” i Råderetsreglementet  

5.    Ændring i afsnittet – bemærkning under ”Boligændringer der ikke kræver  

       reetablering ved fraflytning” i Råderetsreglementet  

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Ad. 7 Valg af suppleanter  

Ad. 8 Valg af repræsentantskabsmedlemmer  

Ad. 9 Eventuelt  

  

Ad. 1    Birgit Bilstrup bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra administrationen, 

bestyrelsen og driften. Endvidere blev Birgit Bilstrup valgt som dirigent og kunne konstatere, at 

formalia omkring indkaldelse og afholdelse af mødet var i orden.  

Ad. 2 Grethe Berke og Esther Sørensen blev valgt til stemmeudvalg. Gerd Wegener blev valgt til 

referent.  



 Ad. 3 Birgit Bilstrup fremlagde afdelingens beretning og orienterede kort om årets tiltag og 

arbejdsopgaver.  

 Beretningen blev vedtaget.  

 Ad. 4  Mick Holm Kristensen, økonomimedarbejder fra KAB, fremlagde årsregnskabet til 

orientering.  

 Budget 2016/17 blev gennemgået og efter enkelte spørgsmål, blev budgettet godkendt.  

 Ad. 5 Forslag 1 og 2 – Det fremgår af vedtægterne for Hvidovre Boligselskab, at hvis der i en 

afdeling ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det boligorganisationens bestyrelse, der varetager de 

funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Det er altså ikke muligt at have en repræsentant 

fra ældreboligerne.  

Forslag 3 – Med 18 stemmer for blev det vedtaget, at det er tilladt at holde en kat.   

Forslag 4 og 5 – Ændringerne i afdelingens råderetsreglement blev vedtaget.  

Ad. 6 Der var ingen kandidater til valg, så organisationsbestyrelsen fortsætter arbejdet.  

Ad. 7 Intet valg, afdelingen har ikke en bestyrelse  

Ad. 8 Grethe Berke og Esther Sørensen blev valgt til repræsentantskabet  

Ad. 9 Intet  

Mødet blev hævet kl. 11.40  

  

____________________________________________________  

Birgit Bilstrup         Carsten Groth Rasmussen  

dirigent                    formand for organisationsbestyrelsen  

 


