




















































































Referat af afdelingsmøde tirsdag den 13 september 2016 afd. 20 - Marienlystvangen 

Tilstede: 15 husstande 

 

Afdelingsbestyrelsen:   Administrationen: 

Lene Akselsen    Morten Kraft 

Jan J. Nielsen    Lars Bertelsen 

Bo Glad    Lena Hillgaard (ref.) 

John Axelsen    Lene Willis 

Emma Holtum 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 

7. a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

        8. Eventuelt 

 

Referat  

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 

Jan byder velkommen  

2. Valg af dirigent 

Morten er valgt 

3. Valg af stemmeudvalg 

Torben 107, Berit 153 

 

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

Se vedhæftede bilag 

 

5. Behandling af indkomne forslag (se materiale delt ud til alle beboere i afd. 20 vedr. indkomne 

forslag) 

1) Udhæng i 3 værelses lejligheder over indgangspartiet:  

Forslag stillet af Tove. De beboere der ønsker det, kan gøre det, huslejestigning pr mdr. 47 kr. 

Forslaget ønskes indført i råderetskataloget. 

Forslag vedtaget 

 



2)Udhæng efter forskrifterne: 

Man må selv lave et udhæng, i råderets kataloget 

Forslag vedtaget 

 

3)Kompostering: 

Varetage Kompostering, ingen huslejestigning. Der skal nedsættes et udvalg, blive enig med 

bestyrelsen ift hvor det skal placeres. 

Forslag vedtaget 

 

 

4-8-39-40-41) Hegn, havelåge, stakit: 

Sættes i råderetskataloget 

Forslag vedtaget 

 

5-10-20) Overdækket terrasse og markise: 

Skrives i råderetskataloget, 

Forslaget stemmes ned og skal tages op på et ekstra ordinært møde, hvor der skal være et mere 

konkret forslag 

 

3-6-7-9) Terrasse: 

Forslaget stemmes ned. Nyt forslag med mål + forslag om terrassen skal være med fliser/træ pt. 

tages op på et ekstra ordinært møde. 

 

11-14-15-16-30-31) Fliser/stier/terrasse: 

Fliser efter eget valg i stedet for stenmel  

Forslag vedtaget (forslag 11) 

 

Det er tilladt at lægge fliser efter eget valg, stier og udvidelse/etablering af terrasse. Forslaget 

nedstemmes og tages op på ekstraordinært møde 

 

13) Interne indgangssti: 

Etablering af fliser på den interne indgangssti. Sættes i råderet. Ens fliser, de der i forvejen er i 

indgangspartiet. Huslejen stiger. Individuel 

Forslag vedtages 

 

12) Betalingsvaskeri: 

 Forslag 1. Betalingsvaskeri fra Nortec 

Forslag 2. Betalingsvaskeri fra Miele 

Huslejeændring v betalings vaskeri: 

Morten vil sende en specifikation til alle beboere/Torben af hvor stor udgift der er til el og vand i 

vaskeriet. Der er en samlet årlig udgift på 36000 kr. 

Skal vi have et betalingsvaskerig:  

Stemmelighed, forslaget er faldet 

 

17-32) Etablering af udendørsvandhane og el- stik til udendørsbrug 

Udendørs vandhane, El-stik til udendørs: forslag vedtaget 



 

18) Afskærmning omkring storskrald: 

Forslag vedtages 

 

19) Flere midler til Bestyrelses kontoen 3650 kr pr år 

Forslag vedtages  

 

23-24-25-26-27-35-36) Dyrehold i afdelingen: 

10 Høns ingen haner- vedtaget 

1 Gås - vedtaget 

Ænder-forslag faldet 

Kalkuner-forslag faldet 

Duer- forslaget faldet 

Det er ikke tilladt at holde husdyr iflg bekendtgørelse (bilag 12, s 32) 

Forslaget vedtages 

Kæledyr 

Forslaget tillades 

 

Havebassin har man ret til at have, skal reetableres ved flytning. Hegn rundt om, så ingen børn 

kan falde i vandet 

 

28) Muret havegrill i egen have: 

Skal fjernes før man flytter. Vedtaget 

 

33) Værksted/skur op af huset: 

Det undersøges om man må bygge noget direkte op af huset. 

Hvis man må bliver forslaget stemt for. 

 

29-34) Udhuse/skure: 

Forslag om at der må bygges udhuse + skure. Taget må etableres med sandwichplader 

Indføres i råderets kataloget 

Forslaget vedtages 

 

21) Udskifte hække til anden sort der er egnet til jordforholdene: 

Forslaget vedtages 

 

37-38) Vildt plante hold, Bente og Jan. + accept filme med en drone: 

Forslag vedtages 

 

29) Bestyrelsen stiller forslag om at der må bygges udhuse,skure osv i BKL-krydsfiner…materialer 

som i det øvrige byggeri. Sporene skal monteres lodret. 

Forslag vedtages 

 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 

Budgettet er godkendt 

 



7. Valg af bestyrelse 

Der er ikke valgt nogen bestyrelse da der skal være minimum 3 personer i en bestyrelse 

Det er tilladt at lave lokale udvalg, hvilket vi kan arbejde videre med i Storbyen på landsbymøderne. 

 

8. Eventuelt: Man kan hente maling til træterrassen hos Tom eller Lena. Lars undersøger det.  

                    Fremadrettet ønske om flere pauser til afdelingsmødet 

 

 

 


