
Referat til ekstraordinært afdelingsmød 12-12-16 

Kl. 19.00 

Velkomst ved Laura (formand for bestyrelsen) 

Valg af dirigent 

- Rasmus og Amanda 

Valg af stemmeudvalg 

- Alexander Hoffman 

- Sidsel Rasmussen 

- Freja Dall 

Valg af anden suppleant  

- Frederik Kristensen (valgt uden modstandere) 

Allan (direktør for Østjysk Bolig) angående hundene.  

- Der har været klager angående hundene. Det har vi selv valgt, vi ikke vil have.  

- Regelsæt, 

o Det er ulovligt og have hunde 

- Der er desværre nogle der ikke overholder reglerne  smides ud 

- Dette er muligt via lejeloven, selvom det er kompliceret.  

- Vil gerne sikre, at dem, der opfører sig ordentligt kan bo trygt og godt.  

- Er der nogle der ikke overholder reglerne: Send en klage (findes inde på Østjysk Boligs hjemmeside) 

o Jo flere underskrifter fra beboere, der har oplevet det, jo bedre.  

Forslag:  

1. Ændring i husorden 

• Spørgsmål fra beboerne 

o Beboer 1: Har boet på andet kollegie før, hvor det også var sent man eks. Skal 

slukke musikken  spørg om man i eksamensperioder kan skære ned på hvor 

mange fester der bliver holdt i weekenderne (evt. i december, Maj og juni)  

men fordi det er en regel, så kan man ikke bede folk om at skrue ned (Line: 

hvis en nabo banker på, så skal vedkommende tage hensyn = behandle andre 

som du selv vil behandles + Amanda: i vores forslag står der også at man har 

ret til at banke på ved naboen hvis vedkommende larmer eller spiller høj 

musik = generelt hensyn)  

o Beboer 2: det kan være svært at indordne sig (alle har eksamener på 

forskellige tidspunkter) 

o Beboer 3: det kan blive misbrugt (kan finde de små ting hos andre)  det er 

vigtigt stadig og tage hensyn at vi er unge mennesker, og gerne vil spille 

musik en gang imellem  

o Beboer 4: nogle spiller højt musik indtil kl. 02.00 om natten i hverdagene  

• Afstemning 

o håndsoprækning: flertal for bestyrelsens forslag  

 



Brug af afdelingens rådighedsbeløb 

• Hvad mangler her? 

o Vil gerne have tilladelse til at bruge de 70.000 til brug af ting i fælleslokalet  

▪ Kunst på væggene 

▪ Praktiske sofaer og sækkepuder 

▪ Lyskæder, discokugle og lamper i forskellige farver (dansegulv) 

▪ Støvsuger 

▪ Brætspil 

▪ Div. Køkkenservice  

▪ Overvågning i cykelkælderen  

o Til kælderen 

▪ Kompressor til at pumpe luft i cykeldækkene 

o Til udearealer 

▪ Borde/bænkesæt 

 

Spørgsmål:  

o Overdække til cyklerne (for sent og tage med i afstemningen) 

o vil gerne have pynt oppe ovenpå (på gangene osv)   

o Udenfor ned af trappen er der ingen belysning (ved skraldespandene)  (Amanda: der er 

blevet snakket omkring belysning på parkeringspladsen) 

o Hvem får lov til at bestemme kunsten? (Bestyrelsen har brainstormet omkring kreativ aften; 

vil gerne lade alle have en indflydelse på hvordan fælleslokalet skal pyntes 

o Udluftning (emhætte) i fælleslokalet 

 

Afstemning: 

- Flertal stemmer for, at bestyrelsen må gøre brug af de 70.000kr 

  


