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Referat fra fællesmøde den 14. februar 2023 kl. 17.00 på  Central Hotel Løgumkloster.  
 
 
Deltagere: Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt hovedbestyrelsen.  

Fra administrationsselskabet Dalbo deltog Helle Hansen (HEH) og Jan Mortensen (JMO). 
 
Dagsorden:  
 

1. Status på drift 
• HEH gennemgik de forhold der havde været emner på rundgangen. De nødvendige/aftalte 

arbejder er overført til Drifts- og vedligeholdelsesplanen. 
• Der har været møde med Hede Danmark om vintervedligehold. HD udbedrer fejl og 

mangler fra vinterens arbejde. 
• Der blev redegjort for arbejder i afdelingerne, der igangsættes snarest muligt. 
• Stisystem ved Møllesvinget blev drøftet.  
• Tønder forsyning størrelse og placering på ny containere blev gennemgået og enighed om ny 

placering/udvidelse. 
• Det er desværre nødvendigt med en appel skrivelse til hjemmeplejen om overholdelse af 

sorteringskrav. 
 
 

2. Gennemgang af årskalender 
• Årskalenderen blev gennemgået og den lægges på hjemmesiden så den er tilgængelig for alle. 

Der var ingen bemærkninger til de anførte datoer. 
 
 

3. Budgetforslag for afdelingerne 2023/24. 
• Budget for afdelinger  blev gennemgået og forklaret af JMO- 

Afdeling 1 viser et behov for en gennemsnitlig huslejestigning på 4,9 % 
Dette er efter at der fra hovedbestyrelsen er godkendt ekstraordinært tilskud fra 
dispositionsfonden på kr. 197.000 for at begrænse huslejestigningen. 
Budget for afdeling 1 blev godkendt af afdelingsbestyrelsen og indstilles til godkendelse på 
afdelingsmødet, den 2. marts 2023, 

• Afdeling 9 viser et behov for en gennemsnitlig huslejestigning på 4,9 % 
Dette er efter at der fra hovedbestyrelsen er godkendt ekstraordinært tilskud fra 
dispositionsfonden på kr. 394.000 for at begrænse huslejestigningen. 
Budget for afdeling 9 blev godkendt af afdelingsbestyrelsen og indstilles til godkendelse på 
afdelingsmødet, den 2. marts 2023. 

 
 

4. Eventuelle forslag fra afdelingsbestyrelser til behandling på afdelingsmøderne. 
• Afdelingsbestyrelserne har ikke forslag til behandling på afdelingsmøderne. 

 



 
 

 

 
5. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen til behandling på afdelingsmøderne. 

• Hovedbestyrelsen har ingen forslag som ønskes behandlet på afdelingsmøderne. 
 
 

6. Erfaringer med kursusaktiviteter 
• Det er en god ide at arrangere kurser i Dalbo/ Erfagruppens regi. Prisen er lavere end 

eksterne kurser. Kvalitet og udbytte har været ok. Det anbefales at deltage i kommende 
kursusaktiviteter for at styrke kendskabet til de forskellige arbejdsområder for 
afdelingsbestyrelser i vores sektor. 

 
 

7. Eventuelt 

• Ingen ønskede ordet  

• Mødeplanen udsendes sammen med referatet. 
 
 

____________   ________________ 
Referent: Jan Mortensen  Dirigent: Jos Van Stuivenberg. 

        Sign.                Sign. 
 

 
 
 
 
 
 


