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Nyhedsbrev nr 1. fra bestyrelsen
d. 17 september 2021

Generalforsamlingen er overstået, læs referatet her.
Bestyrelsen takker generalforsamlingen for valget.
Vi startede med et par udfordringer allerede inden konstitueringen, idet der skete et par uforudsete ting.
Et valgt medlem af bestyrelsen udtrådte allerede før vi havde konstitueret os. Desuden opsagde
administratoren pludseligt sin aftale og endeligt har det været vanskeligt at få fornøden adgang til diverse
overdragede arkiver etc., hvilket har forhalet arbejdet.
Vi har derfor allerede nu holdt to bestyrelsesmøder.
Referaterne af det første møde findes her og referatet af det andet møde er undervejs.

Resultatet af valget til bestyrelsen
Der var 6 medlemmer på valg til bestyrelsens 5 poster. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med 5
medlemmer, som foreskrevet af vedtægterne:
•
•
•
•
•
•

Susanne Messina - 35 stemmer (konstitueret som formand - 1 år)
Lasse Bo Hansen - 33 stemmer (konstitueret som næstformand - 2 år)
Christian Seidenfaden - 33 stemmer (konstitueret som bestyrelsesmedlem - 2 år)
Catherina Sebbelov - 27 stemmer (konstitueret som sekretær - 1 år)
Lars Beierholm - 27 stemmer (ønskede dog alligevel ikke konstituering til bestyrelsen)
Leif Johnson - 17 stemmer, og dermed suppleant (herefter konstitueret af bestyrelsen som
bestyrelsesmedlem isf. Lars Beierholm - 2 år)

•
•

Suppleant Vonni Voer – valgt udenfor afstemning – 1 år.
Revisor Nicolai Kim – valgt udenfor afstemning – 1 år.

Dermed mangler vi yderligere en suppleant, en revisor samt en revisorsuppleant iht. vedtægterne.
Administratoren
Vores administrator, advokat Jens Duus, har opsagt sin aftale (link til aftalen) med Møllevang senest pr.
31/12, men meget gerne så hurtigt som muligt. Bestyrelsen er ved at undersøge markedet for at finde en
afløser. (link til opsigelsen)
Forretningsorden
Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden, der ligger i sin fulde ordlyd på Møllevangs hjemmeside (følg
dette link). Forretningsordenen holdes indenfor vedtægternes rammer, men er mere detaljeret og samtidig
et dynamisk dokument, som løbende vil blive revideret af bestyrelsen. Den angiver specifikke retningslinjer
for vores, og fremtidige bestyrelsers daglige arbejde, og sikrer kontinuitet. Samtidig gøres nye
bestyrelsesmedlemmers indtræden i arbejdet lettere.
Hensigtserklæring
Vi har udarbejdet og vedtaget en hensigtserklæring, der tegner retning og overordnede mål for denne
bestyrelses arbejde. Ligger i sin fulde ordlyd på hjemmesiden (følg dette link).
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Møllevangsstien
På generalforsamlingen blev forslaget om hovedrenovering af Møllevangsstien nedstemt. Derfor har
bestyrelsen besluttet at indhente tilbud på en ’livsforlængende’ begrænset renovering af vejen, således at
den vil kunne holde et par år længere. Harald Elmegaard har tilsluttet sig denne løsning. Denne reparation
indebærer desuden fjernelse af plastik-bumpene. Disse vil ikke blive lagt tilbage, idet Dragør Kommunes
kommunalbestyrelse allerede i 2017 vedtog, at der ikke må benyttes plastikbump i kommunen. Man vil
muligvis stadig kunne finde dem rundt omkring i byen, men de er gradvist ved at blive udfaset, og bliver
ikke erstattet. Derfor er der nu rig mulighed for at diskutere fremtidige fartreducerende foranstaltninger.
Der vil snarest blive nedsat et vejudvalg, som vil iværksætte arbejdet.
Renovationsordning
På generalforsamlingen blev den fremtidige renovationsordning diskuteret, og der var udbredt modstand
mod at få etableret centrale affaldsøer. Bestyrelsen vil følge kommunens beslutningsproces, og indlede
dialog når deres endelige forslag om løsninger er på plads. Vi vil forsøge at fastholde individuel
affaldssortering og senere fremlægge forskellige løsningsforslag.
Vedtægter og Ordensregler
Vi vil snarest påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af forslag til revision af vedtægterne og
ordensreglerne. I dette arbejde vil vi efterlyse ideer og forslag fra medlemmerne. Disse ændringer vil
naturligvis afslutningsvis blive forelagt generalforsamlingen til afstemning.
Forsikringer
Bestyrelsen er ved at undersøge foreningens forsikringsforhold.
Kontingent
Kontingentet vil ikke blive ændret.
Møllevangs Hjemmeside
Hjemmesiden www.afmoellevang.dk er ved at være ajourført. De seneste referater og bestyrelsestiltag er
tilgængelige. Fremover vil den være vores primære opslagstavle, og alle væsentlige opdateringer vil blive
annonceret på vores facebook-side (AF Møllevang) og/eller e-mail.
Henvendelser til bestyrelsen
Fremover skal alle henvendelser til bestyrelsen ske skriftligt. Enten på e-mail afmoellevang@gmail.com , via
hjemmesiden Kontakt bestyrelsen | afmoellevang.dk eller som brev.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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