Referat af afdelingsmøde 
den 24. april 2014 
 
Fra bestyrelsen deltog: 
 
 
         
 
         
 

John Bøg (formand), 13A 
Kai Ole Gustav (næstformand) 
Kirsten Ærø 
Else N. Nielsen, 10F 
Lizzie B. Kjeldsen, 11C 

 
 
Punkt 1 Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og bad herefter forretningsfører om at påtage 
sig dirigentopgaven i forhold til det begrænsede fremmøde. 
Forretningsfører takkede, konstaterede at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og overgik til 
dagsordenens 
 
Punkt 2 Valg af bestyrelsesrepræsentanter for flertallet. 
Repræsentant for flertallet 
Repræsentanterne for flertallet modtager genvalg. 
Beboer Eigil Egholm påpegede en misforståelse i et tidligere referat; han har ikke givet udtryk 
for at ønske at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Forretningsfører gentog sin beklagelse af at 
have bidraget til denne misforståelse, og mødet bekræftede Eigil Egholms indtræden i 
bestyrelsen. 
Herudover var der ikke kandidater til bestyrelsen, hvorfor et kampvalg ikke er påkrævet. 
Repræsentant for mindretallet (=stifterne) 
Formanden orienterede om, at medlem af bestyrelsen, Daisy Filipsen, er udtrådt af Dorthe 
Mariehjemmets bestyrelse og derfor også udtræder af afdelingsbestyrelsen. Et nyt medlem for 
mindretallet vil blive udpeget af Dorthe Mariehjemmets bestyrelse.   
 
Punkt 3. Behandling af evt. indkomne forslag. 
Ingen forslag var indkommet.  
Forretningsfører foreslog, at mødet gav bestyrelsen inspiration til sociale arrangementer for de 
midler, der er afsat hertil. – Mødet drøftede idéer og foreslog, at man via referatet efterlyser 
idéer fra beboere og pårørende. Man tilskyndede bestyrelsen til at arbejde videre med et 
synge-teater-show (”Teksten var af EPE”). 
En beboer fremlagde en skriftlig argumentation for at ændre på rammerne for at spise i de 
fælles opholdsrum og en anmodning om mere personlig hjælp.  Dirigenten gav den 
pågældende beboer tilsagn om at tage spørgsmålene op i rette forum, da det ligger uden for 

rammerne af, hvad et afdelingsmøde kan behandle. De to anliggender hører til i et 
beboermøde i plejehjemmets leve/bogruppe, hvor den pågældende bor. 
 
Punkt 4 Eventuelt 
 
Nogle fremmødte beboere spurgte til sagen vedrørende de store vinduer, som ikke kan lukke. 
Bestyrelsen har punktet på sit næste møde. Tvisten med hovedentreprenøren er afgjort, og 
afdelingen står nu selv med opgaven. De store vinduer vil blive udbedret i denne sommer. 
 
Mødet hævet. 
 
Ref FHJ 
 

