
Referat af afdelingsmøde, Afdeling 5, tirsdag den 12. september 2017 

Tilstede:  20 husstande 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Lennart Gustafsen 

Steen B. Jensen 

Heidi Lindhardt  

Søren Enghoff 

 Administrationen m.v.: 

Morten Kraft 

Vibeke Harder (ref.) 

 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5 Behandling af indkomne forslag 

 Forslag nr. 1 – Ændring af forretningsorden for afdelingsmødet 

 Forslag nr. 2 – Forslag om afholdelse af digitalt afdelingsmøde 

 Forslag nr. 3 – Forslag om røgfri gård - UDGÅR 

Forslag nr. 4 – Forslag om andet firma til pudsning af vinduer - UDGÅR 

Forslag nr. 5 – Forslag om at antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer øges fra 3 til 5 

personer - UDGÅR 

Forslag nr. 6 – Forslag om hvad kælderrummet ved nr. 44-46 skal anvendes til 

Forslag nr. 7 – Forslag om tilladelse til at holde 2 husdyr pr. husstand 

Forslag nr. 8 – Forslag om ny sandkasse til gården 

Forslag nr. 9 – Forslag om ændring i husordenen, således at støvsugning er tilladt til kl. 22.00 

6 Gennemgang af afdelingens budget for 2018 

7 a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 b.  Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad 1 

Lennart Gustafsen byder velkommen. 

 

Ad 2 

Morten Kraft vælges som dirigent. 

 

Ad 3 

Mette Marie nr. 36, 2.th., Lasse nr. 48, 1.th. og Kirsten nr. 54, st.th. vælges som stemmeudvalg. 

 

Ad 4 

Lennart fremlægger: 

Erik, vores varmemester, gør det rigtig godt. 

Vi har haft en del chikane i afdelingen. Derfor er der indkøbt overvågningskameraer. Tilladelsesspørgsmålet 

ligger dog stadig ved politiet. Chikanen kører stadig. 

Der har været afholdt sommerfest med begrænset fremmøde. 

 



 

 

Jimmi nr. 40, 2.tv.: Ifm. kameraer: Der har været snak om, at der også skal opsættes kameraer i 

vaskekælderen? 

Tilladelsen hertil behandles sammen med resten. 

  

Ad 5 

Forslag nr. 1 – Forslag om ændring af forretningsorden for afdelingsmødet  

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget. 

 

Forslag nr. 2 – Forslag om afholdelse af digitalt afdelingsmøde 

19 stemmer for 

14 stemmer imod 

5 ugyldige 

Forslaget er dermed vedtaget, og afdelingen bliver forsøgsafdeling ift. digitale afdelingsmøder i Østjysk Bolig. 

 

Forslag nr. 3 – Forslag om røgfri gård – UDGÅR pga. at forslaget er stillet af ukendt på vegne af anden 

uvidende beboer 

 

Forslag nr. 4 – Forslag om andet firma til pudsning af vinduer – UDGÅR pga. at forslaget er stillet af ukendt på 

vegne af anden uvidende beboer 

 

Forslag nr. 5 – Forslag om at antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer øges fra 3 til 5 personer – UDGÅR 

pga. at forslaget er stillet af ukendt på vegne af anden uvidende beboer 

 

Forslag nr. 6 – Forslag om hvad kælderrummet ved nr. 44-46 skal anvendes til 

Der foreslås mere præcist, at kælderrummet skal fungere udelukkende som barnevognsrum. 

18 stemmer for  

14 stemmer imod  

2 ugyldige 

Det er dermed vedtaget, at rummet kun skal bruges til barnevogne. 

OBS: Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for at finde en god løsning for afdelingens mange cykler. 

 

Forslag nr. 7 – Forslag om tilladelse til at holde 2 husdyr pr. husstand 

14 stemmer for forslaget 

22 stemmer imod forslaget 

Forslaget er dermed nedstemt.  

OBS: Husdyrsreglerne i husordenen skal overholdes. Har nogen flere husdyr end tilladt, kan det medføre 

opsigelse af lejemålet. 

 

Forslag nr. 8 – Forslag om ny sandkasse til gården 

Løsningen, der er skitseret, er for dyr, synes beboerne. Derfor ændres forslaget, og der stemmes nu ikke om 

den løsning, der står i materialet, men blot om der skal arbejdes på (evt. selv) at etablere en sandkasse. 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Afdelingsbestyrelsen sætter arbejdet i gang. 

 

Forslag nr. 9 – Forslag om ændring i husordenen, således at støvsugning er tilladt til kl. 22.00 

Der foreslås mere præcist, at man godt må bruge støvsuger og hårde hvidevarer fra 8.00-22.00: 

24 stemmer for 

12 stemmer imod 

Forslaget er dermed vedtaget.  

 



 

 

Ad 6 

Morten gennemgik afdelingens nøgletal for budgettet for 2018: 

 

Huslejen stiger med 2,66%: 

Alm. vedligeholdelse stiger 

Fælleskonto B-ordning stiger 

Afskr. på forbedringsarbejder m.v. stiger 

 

PPV i 2018: 

Tv-inspektion af kloak 

Rep. af murværk 

Gulve 

Udskiftning af stofledninger 

 

Ad 7 

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år  

Lennart genopstiller. Søren Enghoff nr. 46, 3. opstiller. Kenny Jensen nr. 54, 2.tv. opstiller. 

Lennart fik 6 stemmer 

Søren fik 15 stemmer 

Kenny fik 11 stemmer 

Da ingen af de opstillede fik mere end 50% af stemmerne, stemmes der igen om de to, der fik flest stemmer: 

Søren fik 23 stemmer 

Kenny fik 13 stemmer 

Søren blev dermed afdelingsbestyrelsesformand. 

OBS: Beboerne skal huske, at hvis man vil i kontakt med sin afdelingsbestyrelse, så kommer man til 

afdelingsbestyrelsesmøde i kontakttiden eller sender en mail fra Østjysk Boligs hjemmeside. Man banker ikke 

på bestyrelsesmedlemmers dør med småting. 

 

b.  Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

Kenny Jensen nr. 54, 2.tv. blev 1. suppleant, Daniel Bødskov nr. 40, st.th. blev 2. suppleant.  

 

Ad 8 

Steen Secher Sørensen nr. 42,3.: Hvad vil man gøre ved parkering i gården? 

Svar: Ring til Q-park, de kommer hurtigt. 

 

Pernille Enghoff nr. 46, 3.: Ang. parkering: Vi kan komme til at få beboerparkering omme bag Rosengården – 

der bliver lavet betalingspladser for områdets beboere, da det er svært at finde pladser. 

 

Der opfordres til, at man husker at lukke porten ind til gården. 

 

Kenny Jensen nr. 54, 2.tv.: Ang. flaget – vil nogen have posten som flagmand og sørge for flagning? Mette 

Marie Sørensen nr. 36, 2.th. er ny flagmand, og afdelingsbestyrelsen laver regler for, hvornår der skal flages. 

 

Steen Secher Sørensen nr. 42,3.: Ventilationen er i stykker, hvornår sker der nyt? 

Opfølgning fra Allan Overgaard, driftschef: Når Erik kommer hjem fra ferie, hører I fra os. 

 

Mette Marie Sørensen nr. 36, 2.th.:  Opfordrer til at afdelingsbestyrelsen overholder sin tavshedspligt. 

Morten Kraft: Når afdelingsbestyrelsen diskuterer personsager, lægger man kuglepennen. Desuden taler man 



 

 

ikke med andre om personsager. Alle bestyrelsens beslutninger skal føres til referat og offentliggøres for 

andre beboere. Men der skal ikke skriver om personsager i et referat. 

 

Dorrit Sørensen nr. 48, st.th.: Der er bøvl med vaskeriet ift. bestilling af vasketid og tørretumbler. 

Afdelingsbestyrelsen og Erik arbejder på det. 
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