
Konstituerende bestyrelsesmøde 
 Andelsboligforeningen Højvangsbebyggelsen  

Onsdag den 4. maj 2022 kl. 19.00  Sted: Agnethe    Referent: Conny 
Fraværende: Lone Jepsen 

Bestyrelsen blev sammensat således: 

Lone Jepsen:  Formand 

Conny Stenz Pedersen: Næstformand og kasser 

Agnethe Lennhart Bestyrelsesmedlem 

Kim Franch Bestyrelsesmedlem 

Lars Lundblad Bestyrelsesmedlem 

Mark Feldberg Bestyrelsesmedlem 

Lone Jepsen havde inden mødet tilkendegivet, at hun gerne tog formandsposten igen, hvis ikke der 
var andre der meldte sig på banen. 

Der blev uddelt halvt bestyrelsesgodtgørelse til det enkelte medlem  
Den anden halvdel bliver uddelt i slutningen af 2022 

Lone havde lavet referatet fra bestyrelsesmødet den 16. marts – og den blev delt rundt til 
godkendelse og Kim sørger for den bliver lagt på hjemmesiden 

Referatet fra generalforsamlingen 2022 blev også underskrevet af hele bestyrelsen, og Conny sørger 
for den bliver fordelt til de respektive. 

Conny undersøger priser på et par infotavler, og får sendt rundt til bestyrelsen – hvorefter der vil 
blive indkøbt en sådan og sat op i vores område.  
Der er beboere som ikke har computere og dermed ikke adgang til vores hjemmeside – så en 
infotavle giver god mening. 

Lone havde også lavet forslag til, hvordan vores hjemmeside evt. kunne laves, så den bliver mere 
brugervenlig.  

Vi havde indkaldt 1. suppleant Palle Meinert.  
Han fortalte lidt om hvilke tanker han havde gjort sig om vores hjemmeside, og fortalte også lidt om 
hans baggrund som uddannet indenfor IT / programmør  
Han blev fodret af Kim med diverse koder til hjemmesiden samt fik Lone´s idéer med hjem.  
Palle undersøger hvordan siden er bygget op, og kommer med idéer til at gøre hjemmesiden mere 
brugervenlig – Palle sender et udkast til Kim, når han har noget klar. 

Vi havde fastsat det næste ordinære bestyrelsesmøde til den 18. maj hos Agnethe – vi synes dog at 
det var bedre at udsætte denne, nu vi lige har mødtes inden generalforsamlingen og nu her igen den 
4. maj – så næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 15. juni kl. 19.00 hos Mark, og formentligt den 
sidste på denne side af sommerferien.


