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Boligselskabet Sydfyn 

Afdeling 7504 
 

Til beboerne  Februar 2020 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

Hermed fremsendes referat af boligafdelingens ordinære afdelingsmøde, der blev afholdt 

onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.00 i Fælleshuset, Frilandsvej 43. 

 

med følgende dagsorden: 

Antal fremmødte: 15 lejemål af 246 (mange lejemål står tomme grundet renovering) 

Øvrige deltagere: Martin Skytte, Mette Østerberg, Signe Pejstrup, Bente Kjær, Brian An-

dersen, Ejvind Dahl Nørregaard, Claus Magnussen & Lise Jørgensen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Formanden, Bodil Pers bød velkommen til mødet og foreslog Martin Skytte som di-

rigent. Martin Skytte konstaterede, at mødet var lovlig indvarslet og dermed be-

slutningsdygtigt. 

Lise Jørgensen blev valgt til referent. 

Jørgen Hansen, Ejvind Nørregaard & Claus Magnussen blev valgt til stemmeudvalg. 

 

2. Afdelingsbestyrelsens beretning 

Bodil Pers orienterede omkring ture, arrangementer og møder fra afdelingen. Der 

blev med succes afholdt fastelavnsfest med mange flotte udklædte børn. Der var 

arrangeret forårstur til Kongsdal Have, en meget smuk have på 20.000m2. Haven 

blev kåret som Årets Have i 2016. Efterfølgende blev middagen spist i Bogense 

hvorefter turen gik til Gyldensteen Vådområde, en rigtig dejlig tur. 

Ligeledes har der været afholdt Sct. Hans fest med stor succes, tur til ZOO i 

Odense, indkøbstur til Tyskland, julefrokost samt juletræsfest for børnene med be-

søg af julemanden/gløgg & æbleskiver samt godteposer. 

Bodil Pers havde lidt praktiske ting/oplysninger, som hun gerne ville melde ud til 

beboerne: 

- Der må IKKE parkeres på flisegangene. 

- Spild ikke ejendomspersonalets tid, de har rigtig meget at se til samt respektér 

/forstyr dem IKKE i deres pauser. 

 

Jørgen Hansen gav en kort orientering omkring afdelingens brugervenlige hjemme-

side samt udleverede seddel med oversigt over hjemmesideadressen. Jørgen Han-

sen opfordrede lejerne til at gå ind på siden og tjekke den ud. (seddel vedlagt refe-

ratet).  

 

3. Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab 2018/2019, til orientering 

Kundechef Martin Skytte gennemgik hver enkelt regnskabspost i regnskabet for 

2018/2019. Martin Skytte orienterede at det revisorgodkendte regnskab kan udle-
veres på Servicecenter Svendborg. Afdelingens overskud på kr. 1.478.000,- overfø-
res til resultatkontoen. Der blev stillet og svaret på spørgsmål. 
Regnskabet blevet taget til efterretning. 

 

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til driftsbudget for 2020/2021 

Kundechef Martin Skytte gennemgik hver enkelt post i budgettet. I år vil der ikke 
komme en huslejestigning pr. 1/7, da afdelingsbestyrelsen har valgt at fremsætte 



 

 

 

et forslag om en 0,00 % stigning. Martin Skytte oplyste, at der var en fejl i konto 
116, der står i det omdelte driftsbudget kr. 6.630.000,- der skulle stå kr. 
6.680.000,-. Budgettet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

5. Orientering fra Fællessekretariatet om den boligsociale helhedsplan i  

Jægermarken 2018-2021 

Projektchef, Mette Østerberg, præsenterede sig selv samt alle ansatte i teamet, og 

orienterede om den Boligsociale Helhedsplan 2018-2021. Beboerkonsulent, Signe 

Pejstrup, præsenterede sig selv og de projekter hun arbejder med. 

Den Boligsociale Helhedsplan består af en række frivillige tilbud til beboerne, med 

særligt fokus på tryghed og trivsel, samt børn, unge og familier. 

Den Boligsociale Helhedsplan er nu flyttet ind i en nyrenoveret lejlighed i Jæger-

marken 44. st. tv, og alle beboere inviteres til ”House Warming” onsdag d. 26. fe-

bruar 2020, kl. 14-16.  

Beboerne opfordret til at holde øje med nyhedsbrevene der udkommer hver måned, 

hjemmesiden (www.abis.dk) og Facebook (aktive boligområder) for mere informa-

tion. Signe Pejstrup kan kontaktes på tlf. 23 31 88 66. 

  

6. Behandling af indkomne forslag 

A: Forslag fra bestyrelsen – Tillæg vedr. parabol fjernes fra husorden 

Der blev stemt ved håndsoprækning 

Forslaget blev vedtaget 

B: Forslag fra bestyrelsen – Klaver i Fælleshuset 

Bodil Pers oplyste, at afd. 7502 (Toftemarken, Klintemarken & Frilandsvej) ved de-

res afdelingsmøde har stemt ja til at indkøbe et ”digital” klaver i fælleshuset. 

Der blev stillet og svaret på diverse spørgsmål.  

Der blev stemt ved håndsoprækning. 

Tre stemte for forslaget. 

Forslaget blev IKKE vedtaget. 

 

7. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år  

Intet valg, da Bodil Pers er valgt frem til 2021 

Intet valg, da Bodil Pers er valgt frem til 2021 

 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

På valg er Jytte Liescher og Dianna Skjødt  

(Nana Hansen og Jørgen Hansen er valgt frem til 2021) 

Dianna Skjødt & Jytte Liescher ønskede begge genvalg. 

Adnan Kanaan ønskede at stille op som medlem til bestyrelsen. 

Der blev skriftlig afstemning. 

A = Adnan Kanaan fik 16 stemmer 

B = Jytte Liescher fik 19 stemmer 

C = Dianna Skjødt fik 23 stemmer 

Jytte Liescher & Dianna Skjødt blev genvalgt for 2 år frem til 2022 

 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

På valg er Annette Helene Olsen og Jette Christoffersen 

Annette Helene Olsen ønskede ikke genvalg. 

Jette Christoffersen blev valgt til 1. suppleant & Adnan Kanaan blev valgt til 2. sup-

pleant, begge uden modkandidater. 

 

http://www.abis.dk/


 

 

 

10. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år. 

Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger afdelingens repræsen-

tantskabsmedlemmer. Grundet Bodil Pers´s deltagelse i organisationsbestyrelsen, frigives 1 

ekstra plads.  

Afdelingsbestyrelsen + 1. suppleant blev valgt til repræsentantskabet. 

 

11. Eventuelt 

Kris Zacho som er flyttet ind i Jægermarken takkede for det venlige og imødekom-

mende ejendomspersonale. Kris Zacho er tilknyttet ”Skallen”, og ville gerne infor-

mere omkring engelskundervisning som han underviser i. Undervisningen finder 

sted mandag & fredag kl. 10-12 (max antal 11 ”elever”) i Aktivitetshuset ”Skallen” 

V/ Føtex. ”Skallen” er en kommunal ejendom for alle over 60 år med mange aktivi-

teter bl.a. undervisning, kortspil, systue m.m. 

 

Der blev spurgt ind til regler omkring opsætning af drypbakke eller ej ved installe-

ring af vaskemaskiner m.m. Ejendomsmester Brian Andersen oplyste, at de maski-

ner der skal stå/monteres på parketgulve, skal der være drypbakke under. 

 

Byggepladslyset udfor Jægermarken 40 & 42 er tændt 24/7, kan dette ikke slukkes 

når håndværkerne går hjem? 

Ejendomsmester Brian Andersen følger op på dette. Brian Andersen har efterføl-

gende meldt tilbage, at lyset er fjernet ved Jægermarken 40 & 42. 

Martin Skytte fortalte om Bolig Mad Design Messen som bliver afholdt den 7. & 8. 
marts 2020 i SG Huset.  
Gæstekort (gratis entré) kan fås i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 

Svendborg. 
 
Der blev trukket lod om 1 stk. gavekort til SPAR købmanden på Mølmarksvej.  

 
           Martin Skytte takkede for god ro og orden.  
 
 

 

           Mødet slut kl. 20.22 

 

 

 

Dirigent / Dato: 

 

______________________________ 

Martin Skytte 

 

 


