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ad 1

Valg af dirigent
Per Boje Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var indkaldt med de lovmæssige varsler og derfor lovligt og beslutningsdygtigt.

ad 2

Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Beboerne havde før mødet modtaget den skriftlige beretning.
”Hermed fremsendes den skriftlige årsberetning til brug på afdelingsmødet d. 26. september
2017, hvor jeg vil gennemgå de væsentligste aktiviteter, der er foregået i det forløbne år. Denne
skriftlige beretning vil evt. kort blive suppleret med nogle mundtlige kommentarer på afdelingsmødet.
Der har været afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af perioden, hvilket er et mindre
end normalt, men det skyldes, at et planlagt møde i januar 2017 blev aflyst, da der ikke var behov for et møde. Derudover er der ikke afholdt bestyrelsesmøde i juli måned.

Ud over bestyrelsesmøderne er der afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder i boligorganisationen
samt et ekstra ordinært møde. Der er afholdt kvartalsmøder med ejendomsmesteren, budgetmøde med administrationen samt møder i den nye ejerforening, der er dannet i forbindelse med
salget af butikstorvet til Lidl. Der var også deltagelse i BL’s 9. kreds’ weekendkonference i foråret
2017.
Vi har formandsskabet i den etablerede ejerforening i forbindelse med Lidl byggeriet, hvor der er
valgt repræsentanter fra boligorganisationen og fra Lidl. Det har været utroligt vanskeligt at
komme i dialog med repræsentanterne fra Lidl, men vi håber på, at dette vil blive bedre nu, da vi
kan forstå, at Lidl har ansat en ejendomsadministrator til at varetage deres interesser. På sidste
møde i ejerforeningen blev der udarbejdet en liste over uafklarede punkter til Lidls færdiggørelse/afhjælpning. Listen indeholder følgende punkter:
Slidlag på bagvejen
Opretning/grubning af græsarealet mellem butikstorvet og blok D
Afklaring/afregning af fælles strøm forbrug
Sikring af betjening af pumpebrønd
Parkering på bagvejen
Butik-lejernes affaldshåndtering
Der er siden sidste afdelingsmøde udstedt en permanent ibrugtagningstilladelse til de 8 boliger
oven på Lidl butikken.
Der er stadig problemer med indtrængende vand i P-kældrene, men det kan oplyses, at der kører en voldgiftssag mellem Lidl og entreprenøren, hvor vi bare må sidde og vente på udfaldet,
men - som jeg oplyste sidste år i beretningen - har vi naturligvis vores advokat involveret i dette.
Den store renovering, som vi alle har kunnet mærke det sidste år, skulle nu være afsluttet og
selv om det har været en rodet omgang, synes jeg, at resultatet er godt. Jeg vil dog gerne gøre
alle opmærksomme på, at det er meget vigtigt, at man meddeler eventuelle fejl og mangler til
ejendomsmesteren, således at vi er sikre på, at de bliver udbedrede, medens vi endnu har mulighed for at gøre krav over for entreprenøren.
I forbindelse med renoveringen er det flere steder gået ud over de grønne arealer. Det er aftalt
med ejendomsmesteren, at funktionærerne sørger for forskønnelse af arealet. Det eneste krav,
som afdelingsbestyrelsen har sat, er, at det efterfølgende skal være rimeligt let at vedligeholde.
Ejendomsmesteren mener, at det beløb, der er sat af på budgettet, skulle være nok til, at de
grønne områder bliver pæne igen.
Da vi nu er færdige med renoveringen og kigger på området, er der 2 ting, der springer i øjnene.
Det er tilstanden på beboerlokalet, hvor vi befinder os i dag, og den gamle varmecentral med
kulkælder.
Derfor har bestyrelsen fremsat et forslag til afdelingsmødet for at få renoveret og istandsat beboerlokalet, hvilket kan gøres uden yderligere huslejestigning. Dette forslag vil vi behandle på
mødet.
Vedrørende den gamle varmecentral har der været forskellige tanker og der er udarbejdet en
mock-up, der viser nogle af de muligheder, der er. Vi har tidligere oplyst, at denne mock-up
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kunne beses på ejendomsmesterens kontor, men det er ikke vort indtryk, at beboerne har benyttet sig af muligheden. Vi har derfor taget den med her på mødet, således at den kan beses
her. Vi har drøftet i bestyrelsen, at man kan nedlægge de 4 vaskerier og så lave et fælles betalingsvaskeri i den gamle varmecentral, og samtidig få flyttet ejendoms kontoret op i terræn. Bestyrelsen vil gerne høre nogle beboerreaktioner, om det er noget, vi skal arbejde videre med.
Rengøringen har stort set været i orden, der har dog været nogle få problemer i forbindelse med
nogle helligdage.
Vi er en del plaget af, at der er en del fremmede personer, der tilsyneladende ”klunser” dagligt
på container pladsen nede ved blok A. Der er ikke en umiddelbar løsning på dette. Vi har tidligere, da container pladsen lå oppe ved det gamle butikstorv, haft pladsen indhegnet, men det
betød bare, at folk enten ikke låste, når de havde været derinde, eller hvis man havde glemt
nøglen, stillede man bare skraldet udenfor, hvilket jo ikke var meningen. Derfor er vi ikke meget
for at ofre penge på en indhegning, som nok ikke vil løse problemet. Ellers er det vort indtryk, at
der er sket en bedring med at håndtere affaldet som det skal.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af forskellige internetudbydere, der tilbyder ydelser til en markant lavere pris end Dansk Kabel TV. Vi vil undersøge dette nærmere, også evt. med henblik på
at presse prisen ned hos Dansk Kabel TV.
Der har igen været afholdt styringsdialogmøde med Gentofte Kommune, hvor kommunen ligesom sidste år gerne ville have en større kommunal anvisning. Derudover har vi sammen med de
andre boligorganisationer i kommunen deltaget i møder med kommunen, hvor det udelukkende
drejede sig om flygtninge. På det første af disse møder bad borgmesteren om i en periode at få
samtlige lejligheder, der blev ledige. Det blev på det første møde aftalt, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af administrativt personale fra de 3 største boligorganisationer i
kommunen. Denne arbejdsgruppe skulle så komme med et oplæg, som den enkelte boligorganisation skulle godkende. Det oplæg, der kom ville betyde, at boligorganisationen Munkegård i en
et års periode, udover de 28 %, som vi er forpligtiget til at stille til rådighed for kommunen, yderligere skulle stille 3 lejligheder til rådighed. Et flertal i boligorganisationens bestyrelse sagde nej
til denne løsning.
Nu da vi har fået installeret dørtelefoni, således at alle hoved-/ og kælderdøre skal være aflåst,
bedes man sikre sig, at dørene fungerer og at man undlader at blokere dørene. Jeg kan oplyse,
at vi i juli 2017 havde en episode, hvor der var indbrud i en del kælderrum i blok D. Vi kan også
se i pressen, at der foregår en del tyverier og trick tyverier i området, så derfor endnu en gang
en opfordring til alle, at hvis man ser noget usædvanligt, så kontakt politiet.
Vi har også været en del plaget af, at unge mennesker smuttede ind i garageanlægget og brugte
det som varmestue. I den forbindelse havde bestyrelsen både fat i Gentofte Kommunes gadeteam og Nordsjællands politi, også her skal der lyde en opfordring til at kontakte politiet, hvis
man ser noget mistænkeligt.
Det årlige jule banko blev endnu en gang en stor succes.
Vi oplever stadig hærværk og en del svineri på arealerne samtidig med at nogle bebeboere udtrykker, at det ikke altid føles helt trygt at færdes på arealerne. Alle som på nogen måde føler sig
chikanerede eller truede bedes registrere deres oplevelser og enten kontakte administrationen
eller afdelingsbestyrelsen.
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Regnskabet for vort administrationsselskab Almenbo blev i 2016 et overskud på kr. 233.718.
Afdelingens regnskab for 2016 blev et overskud på kr. 28.058.
Budgettet for 2018, som vi skal tage stilling til på afdelingsmødet, viser igen i år 2 forskellige procentsatser for huslejen i det kommende år. For den gamle boligmasse udviser budgetforslaget
en huslejestigning på 0,8 %, medens der for de 8 nye seniorboliger er en huslejenedsættelse på
10,55 %.
Det er en glæde at kunne meddele, at vi langt om længe har fået hjemmesiden op at køre. Der
skal i denne forbindelse lyde en stor tak til Peter Rytter for hans arbejde med dette, hjulpet af
Peter Berner.
Til slut vil jeg gerne takke både bestyrelseskollegaer samt ansatte på ejendommen og vort administrationsselskab for det store arbejde, der er lagt i det seneste år. Ud over de omtalte møder
foregår der også en del uformelle møder. Det er rart at vide, at folk altid stiller op, selvom det
nogle gange er med meget kort varsel.”
Formanden supplerede beretningen med følgende bemærkninger:
Lidl har efterfølgende sikret betjeningen af pumpebrønd. Vedrørende parkering på bagvejen mener Lidls lejere, at de jf. kontrakten har tilladelse til at parkere på bagvejen.
Vi har medbragt en mock-up som eksempel på, hvordan et nyt vaskeri i kulkælderen kan se ud.
Der er udelukkende tale om en ide til anvendelse af kulkælderen og vi vil høre jer her på mødet
om det er et projekt, som afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med, eller om I har andre
ideer til fremtidig anvendelse af kulkælderen.
Dansk Kabel TV besøger afdelingen og præsenterer ny prisstruktur for deres ydelser. Dato er
endnu ikke aftalt.
Der er afholdt møde med Gentofte Kommune, som har ønsket flere boliger til flygtninge, men
boligorganisationen ønskede ikke at give kommunen yderligere boliger.
Der er stadig problemer med hærværk, især i blok B. Vi opfordrer derfor beboerne til at tage
kontakt til ejendomskontoret, afdelingsbestyrelsen eller Almenbo, hvis der observeres uhensigtsmæssig adfærd.
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
En beboer foreslog, at Kulkælderen anvendes som aktivitetsrum for de unge i afdelingen.
En anden beboere foreslog at anvende Kulkælderen som selskabslokale.
Der blev spurgt, hvorfor afdelingsbestyrelsen har besluttet at fjerne gelænderne ved hoveddørene.
Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der plantes bøgehække i stedet.
Det blev nævnt, at der er fedtpletter på de nylagte fliser ved indgangspartierne.
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Administrationen oplyste, at plamagerne er epoxylim og at leverandør har oplyst, at plamagerne
forsvinder ved slitage.
Der blev spurgt, hvorfor der er et stort hul i væggen i vaskekælderen.
Det er en udluftningskanal, og der sættes et rør i hullet snarest.
Det blev nævnt, at det var meget svært at nå op og lukke de nye vinduer, fordi de har tendens til
at åbne meget i åben position.
Det blev foreslået, at der opsættes piktogrammer i vaskerierne, så alle beboere vil kunne forstå
vaskemaskineanvisningerne o.lign.
Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.
En beboer roste udvidelsen af legepladsen, som afdelingens børn har stor glæde af.
Beretningen blev herefter godkendt.

ad 3

Behandling af indkomne forslag
Der var modtaget syv forslag.
Forslag 1 - Tilladelse til hold af katte.
Forslagsstiller: Anne Sophie Meinertsen
”Jeg har et forslag om at kunne holde katte som kæledyr i ejendommen.
Da f.eks. hunde har det med at larme en del og en kat ikke vil være til gene på samme måde.
Tænker også, at det ikke er alle som er lige gode til at fjerne hundenes efterladenskaber og der
vil opstå nogen episoder på grund af det.
Man kunne f.eks. have maks. 2 katte pr. eller og som et af kravene at de var vaccineret.
Håber at dette forslag vil blive taget op til mødet.”
Det blev besluttet at behandle forslaget sammen med forslag 2.
Forslag 2 - Tilladelse til kattehold.
Forslagsstiller: Julie Irby Nørregaard
”Jeg vil gerne foreslå, at beboerne i afdelingen Nordre Munkegård må have en indekat.
Jeg er vokset op med dyr og mener det vil være en god mulighed for familier, unge og ældre på
Dalstrøget at holde et husdyr, som ikke er til gene for andre beboere.
Betingelser:
- Det er kun tilladt at have 1 kat pr. lejlighed
- Katten må ikke færdes på afdelingens fællesarealer
- Katten må ikke være til gene for andre beboere.
Jeg håber, I vil støtte op om mit forslag.”
Flere beboere anbefalede, at der blev stemt nej til forslaget på grund af allergi.
Afdelingsbestyrelsen præciserede, at det ikke var tilladt at holde husdyr i afdelingen og at det
kan medføre en opsigelse af lejemålet, såfremt man ikke overholder denne regel.
Forslag 1 og forslag 2 blev begge forkastet.
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Forslag 3 - Genoptagelse af badeværelsesrenovering hos nuboende.
Forslagsstiller: Maria Egevang
”Genoptagelse af mulighed for renovering af badeværelser med badekar med optagelse af lån
igennem Almenbo gældende for det enkelte lejemål, dog maks. 150.000 kr., som det ca. koster
at renovere et helt badeværelse. Man kan også vælge kun at renovere badekarret og udskifte
dette med en bruseniche, som er helt lovligt, da terrazzogulvet i sig selv er en vådrumsmembran, dette vil også gøre lånet billigere for den enkelte lejer.”
Afdelingsbestyrelsen opfordrede afdelingsmødet til at stemme for forslaget.
Administrationen gjorde opmærksom på, at ved en renovering skal hele rummet vådrumsbehandles (jf. SBL anvisning 252). Administrationen anbefalede endvidere at vente med at renovere badeværelser til i år 2020, hvor der er afsat 6 mio. kr. i budgettet til nødvendig udskiftning
af brugsvandsrør. Derudover er et forbedringslån betalt færdigt i 2021.
Der vil således være midler til at forny samtlige badeværelser samtidigt.
Administrationen oplyste, at såfremt forslaget vedtages, og der er nok lejemål, som tilmelder sig
renovering af badeværelse via den kollektive individuelle råderet, optager afdelingen et lån.
Ydelsen på dette lån betales af de beboere, der ønsker deres badeværelser fornyet.
Forslaget blev vedtaget.
Afdelingsbestyrelsen undersøger hvor mange lejemål, der er interesseret i renovering af badeværelse jf. den kollektive individuelle råderet.

Forslag 4 - Genoptagelse af badeværelsesrenovering i flyttelejligheder.
Forslagsstiller: Maria Egevang
”Genoptagelse af renovering af badeværelser i lejemål der fraflyttes, hvor der stadig er badekar,
her kan man så vælge den billige model, hvor kun badekar udskiftes med bruseniche, så den nye
lejer får mindst mulig huslejestigning.”
Forslagsstiller trak forslaget tilbage.

Forslag 5 - Bevægelsescensorer på belysningen i parkeringskælder 1 og 2.
Forslagsstiller: John Hædersdal
”Det foreslås at de eksisterende bevægelsessensorer i P-kælder 1 og 2 anvendes/tilsluttes på
same måde som i Lidl’s parkeringsareal (foran portene til P-kælder 1 og 2).
I Lidl’s parkeringsareal slukker lyset helt når der ikke er bevægelse i P-området.
I P-kælder 1 og 2 dæmpes lyset kun lidt, når der ikke er bevægelse i de to P-områder.
Ved at lyset i P-kælder 1 og 2 slukker når der ikke er bevægelse i de to P-områder, vil der opnås
en besparelse i elforbruget på min. 10.000,- kr. årligt!
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PS Ved den månedlige aflæsning af elforbruget på de relevante bimålere, opfordres til at sammenligne det aflæste elforbrug på den enkelte bi måler, med elforbruget i samme måned det
forgående år!
På denne måde vil man konstatere om der i måneden har været et ekstraordinært stort elforbrug på den enkelte bimåler i forhold til forbruget foregående år!”
Ejendomsmesteren oplyste, at han har entreret med en elektriker, som er i gang med at beregne, om det er billigst at strømmen slukkes helt eller om dvalebelysning er billigere.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 6 - Etablering af parkeringspladser langs blokkene.
Forslagsstillere: Silas Sebastian Pihl og Line Irby Nørregaard
”Vi vil gerne foreslå, at der etableres parkeringsplads langs blokkene. Med nuværende løsning
holder bilerne i dagtimerne langs blokken. Resultatet af dette er, at vejen bliver meget snæver,
hvilket gør området farligere for alle. Beboere skal passe på med at træde ud, da bilerne kører
helt op af kantstenen for at kunne passere de parkerede biler. Børn løber/cykler rundt på vejen,
men den snævre vej gør det farligt at færdes.
Vi har flotte grønne arealer i vores afdeling, som vi 100 procent mener er muligt at opretholde,
selvom der etableres parkering. Vi mener, den bedste løsning er at inddrage stykket med græs
foran buskene ud mod vejen, som i forvejen ikke benyttes til andet end at nogle biler kører op
og ødelægger græsset. Buskene kan enten rykkes, reetableres eller blive stående, hvis skråparkeringer eller lignende giver plads nok bag bilerne til manøvreareal. Vi støtter de grønne arealer
og synes ikke, at idyllen ødelægges ved at udnytte få meter af de store græsplæner. Vi mener
tværtimod, at det vil give bedre færdselsforhold for alle på området.
Vi håber, at I vil støtte op om vores forslag.”
Der var en længere drøftelse omkring forslaget, idet nogle beboere ikke ønskede biler parkeret
på afdelingens arealer og andre fandt, at skråparkeringen ved blok 1 er meget funktionel, idet
det ofte er vanskeligt at finde en parkeringsplads på Dalstrøget.
Forslaget blev vedtaget og afdelingsbestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Forslag 7 - Renovering af beboerlokale.
Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen
”Afdelingens selskabslokale trænger til en ansigtsløftning og i den forbindelse foreslår afdelingsbestyrelsen en gennemgribende renovering med ny indgang og forbedret tilgængelighed:
- etablering af gangsti fra Dalstrøget om til haveside
- belysning langs gangstien
- ny indgang fra havesiden
- etablering af kørestolslift
- nyt køkken
- linoleum på gulvene
- nye akustiklofter
- ny belysning i lokalerne
- toiletforhold fornyes (handicaptoilet)
I alt 865.000 kr., der finansieres uden lejeforhøjelse.”
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Formanden oplyste yderligere, at beboerlokalet ikke har handicapvenlig adgang pt. Endvidere
generes beboerne i opgangen, når adgangsvejen til lokalet benyttes.
Der blev spurgt, hvornår en renovering kan påbegyndes.
Administrationen svarede, at et sådant projekt kræver kommunens godkendelse før igangsættelse.
Forslaget blev vedtaget.

ad 4

Status på renoveringen
Renoveringsarbejderne er afsluttet. Mangelafhjælpning pågår.
Der er omdelt mangellister til beboerne og de på listerne oplyste fejl og mangler er ved at blive
udbedret. Der omdeles fejl- og mangellister igen til et-års gennemgangen.
Der har blandt andet været problemer med knækkede vinduesbeslag, som har medført, at 2 vinduer er faldet ud.
Endvidere har der været udfordringer med opgangsdørene, hvilket har medført utilfredshed,
men der er ved at blive rettet op herpå.
Der blev spurgt, hvorfor de nye ruder dugger så meget på ydersiden.
Administrationen svarede, at dette skyldes den gode isolering – og faktisk er tegn på, at vinduerne er godt isolerede.
En beboer har ikke adgang til haverummet, da nøglen ikke virker.
Beboeren blev bedt om at rette henvendelse til ejendomskontoret.
Der blev spurgt, om der kan monteres en slidske i kældernedgangene til barnevogne/cykler?
Det blev i samme forbindelse nævnt, at trappetrinene til kældernedgangene var højere end tidligere.
En beboer spurgte hvordan skjolder på granitvindueskarmene skal behandles og forebygges?
Der vil snarest blive omdelt vejledning til vedligehold af vindueskarmene.
En beboer i en gavllejlighed kan ikke åbne et vindue, som åbner op mod en mur?
Administrationen undersøger sagen.
Der blev spurgt om væggene i opgangene, som er blevet meget beskidte og grimme efter renoveringen, snart rengøres?
Til referat kan oplyses, at trappeopgangene påbegyndes malet fra 2018.
Flere beboere undrede sig over, at gelænderet ved opgangene var taget ned.
Administrationen oplyste, at afdelingsbestyrelsen i samråd med rådgiver er kommet frem til, at
gelændre vil ødelægge det nye udtryk, som indgangspartierne har fået.

ad 5

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
Det fremsendte budgetforslag viser en lejeforhøjelse i 2018 på 0,8 % . Budgettet er udarbejdet
således, at vandforbrug ikke er indeholdt i stigningen. Det oparbejdede overskud, som de 8 boliger på Vangedevej har fra 2016 er heller ikke indeholdt i stigningen.
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Det betyder, at boligerne på Dalstrøget skal stige med 80.000 kr. svarende 0,8 %. Vandforbruget
stiger med 93.000 kr. på grund af forhøjelse af vandprisen. Denne stigning minimeres ved nedsættelse af henlæggelser til tab ved fraflytning, som boligerne på Dalstrøget indtil 2015 alene
har henlagt til.
For boligerne på Vangedevej betyder det en nedsættelse af huslejen på 11,35 % minus den fælles stigning på 0,8 %, hvilket giver en nedsættelse på 10,55 %, som skyldes indregning af det oparbejdede overskud.
Bilejemål skal ligeledes stige 0,8 %, dette er ikke sket i budget 2017, men korrigeres i budget
2019.
Det blev nævnt, at el til fællesarealer kunne sættes ned, nu hvor forslaget om parkeringskælderen er vedtaget.
Administrationen svarede, at man budgetterer først, når en besparelse er kendt.
Budgettet blev godkendt med en stigning på 0,8 % med virkning fra den 1. januar 2018.
Budgettet kan ses på Almenbos hjemmeside.

ad 6

Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Valg af formand
Per Kloster Andersen ønskede ikke at genopstille til formandsposten.
Bjarne Busgaard blev valgt til formand for en 2-årig periode.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var på valg for en 2-årig periode:
Lis Nyborg - ønskede ikke genvalg
Bjarne Busgaard - var blevet valgt til formandsposten
Følgende ønskede at opstille som bestyrelsesmedlem:
Maria Egevang
Malene Niemeier
Per Kloster Andersen
Der var herefter skriftlig afstemning med følgende stemmefordeling
Maria Egevang
Malene Niemeier
Per Kloster Andersen

68 stemmer
52 stemmer
35 stemmer

Maria Egevang og Malene Niemeier blev således valgt til bestyrelsesmedlemmer
for en 2-årig periode.
c. Valg af suppleanter
Følgende var på valg for en 1-årig periode:
Pernille Odder Isager
Kirsten Straagaard - ønskede ikke genvalg
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Endvidere ønskede John Hædersdal at opstille som suppleant.
Pernille Odder Isager og John Hædersdal blev valgt som suppleanter for en 1-årig
periode.

Afdelingsbestyrelsen består herefter af:
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Bjarne Busgaard, formand
Peter Rytter Hansen
Peter Berner
Maria Egevang
Malene Niemeier

(2019)
(2018)
(2018)
(2019)
(2019)

Pernille Odder Isager, 1. suppleant
John Hædersdal, 2. suppleant

(2018)
(2018)

Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter
a. Valg af medlemmer for en 1-årig periode
Per Kloster Andersen, Jens Rytter Hansen, Bjarne Busgaard, Peter Rytter Hansen og Peter
Berner blev genvalgt. Endvidere blev Pernille Odder Isager valgt.
b. Valg af suppleanter for en 1-årig periode
Gert Vinter og John Hædersdal blev valgt.
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Eventuelt
Den nye formand Bjarne Busgaard takkede afdelingsmødet for valget som formand og rettede
en stor tak til Per Kloster Andersen for det utroligt store arbejde og engagement igennem de
mange år som formand og medlem af afdelingsbestyrelsen.
Bjarne Busgaard takkede også Lis Nyborg for hendes arbejde i bestyrelsen.
Endvidere bød han velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, som han så frem til at arbejde
sammen med i bestyrelsen.
Endelig takkede han dirigenten Per Boje Nielsen for god ro og orden på årets afdelingsmøde.
Mødet sluttede kl. 20.00.

Digitalt underskrevet af:
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