
SAB afdeling Sofielund                                                                                                        Svendborg den, 11.08.2022 

 

Referat af afholdt ordinært afdelingsmøde, afholdt 10. august 2022 i Fælleshuset Sofielund. 

 

Formanden bød velkommen til alle fremmødte i alt 46 personer fra afdelingen, samt 3 fra SAB. 

1. valg af dirigent:  Thomas Jeppesen fra SAB blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede indkaldelsens lovlighed og beslutningsdygtighed. 

2. Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for året 2021.  

 Kopi vedhæftet !! 

3. Orientering om regnskab 2021,v/ Karsten Brandt.  Det sluttede med et underskud på ca. kr. 16.000. 

3. Fremlæggelse af budget for året 2023, v/ Karsten Brandt. Hvor der  forventes et underskud på kr. 40.000 

 Kopi af aktivitetsoversigt for 5 år vedhæftet!! 

Der forventes en huslejestigning på 2,6% eller ca. kr. 20 pr m2, pr lejlighed i 2023..  

4. Forsamlingen vedtog de af bestyrelsen fremsatte forslag: 

 Udskiftning af glas i samtlige vinduer i boligerne med mere energivenlige ruder. 

 Vi taler med Karsten om der kan isættes let tonede ruder, i stedet for klart glas. 

 Forventet pris pr. md. Kr.155. Orientering vedr. endelig pris vil blive omdelt, når den 

 Foreligger.  

Vedtagelse af forslag på max. huslejestigning ved køkkeninvestering på kr. 800 pr. md. 

Forslag fremsat af Rigmor vedr. gennemgang af husordenskatalog blev henvist til senere, idet bestyrelsen 

har påbegyndt en opdatering af dette katalog, og det vil blive fremsat i det kommende år for afdelingen. 

Det henstilles dog til afdelingens beboere, at tilstræbe en rimelig støjbegrænsende adfærd, i tidsrummet 

mellem 12 og 14. 

5. Valg af formand: Birger Gotfredsen blev genvalgt, dog kun for 1 år. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Flemming Bech og Steen Ejersbo blev genvalgt for en 2 årig periode. 

             Ove Christensen blev genvalgt for en 1 årig periode. 

7. Valg af suppleanter:   Else Falck og Susanne Harder blev genvalgt. 

8. Valg af 3 medlemmer + 1 suppleant til repræsentantskabet: Birger Gotfredsen, Flemming Beck og Arne 

Christensen blev valgt til repræsentantskabet og Steen Godtfredsen som suppleant. 

 

 



 

9. Eventuelt: 

Vedr. tyverimærkning. 

Her oplyste Klaus Grønbech i nr. 26 at man kunne, via sin Ipad gå ind på adressen nabohjælp, og bruge 

appen https://nabohjælp.botrygt.dk Her kan man tilmelde sig denne ordning. 

Efter årsmødet hyggede beboerne sig med et par stykker smørrebrød og en dram. 

Venlig Hilsen 

Bestyrelsen afdeling 22. 
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