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1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
Julie Byder velkommen 

 
 

2. Valg af dirigent 
 
Tina har meldt sig som dirigent, ingen sætter sig i mod dette. 
 
 
3. valg af stemmeudvalg 

 
Daniel og Elaina melder sig. 

 
4. Forslag om hundehold i afdelingen 

Katrine og Susan gennemgår deres indsendte forslag. 
Nr. 289 – Daniel: kan OJBA se hvilken hund der er registreret og forsikret 
Nr. 95 – Martin: nævner tidligere problemer fra for 3 år siden.  Han nævner at OJBA 
fraråder det, i ungdomsboliger. Nævner det er svært juridisk at sætte ind overfor, hvis 
der skulle komme problemer. 
Nr. 145 – Lisa: støj problemer fra at hunden går i lejemålet. 
Nr. 85 – Jannie: bekymring med støj, med hensyn til at det er et levende dyr og ikke en 
maskine man bare kan stoppe, selvom man gerne vil. 
Nr. 145 – Lisa: bekymring med størrelsen på lejemålet. 
Nr. 289 – Daniel: Synes ikke der skal diskuteres for meget i hvad der er syn  
Nr. 147 – Jacob: Synes ikke det skal ligges værdi at man kan høre hunden gå, da man 
også kan høre mennesker gå, og leve i lejemålet. 
Nr. 231 – Majken: hørte ikke hendes tidligere nabos hund, på noget tidspunkt. 
Nr. 79 – Kasper: støj også ved små hunde – Chihuahua på besøg i nabo lejemål. 
Nr. 85 – Jannie: bekymring med når hunden skal være alene hjemme, på baggrund af  
problemer med tidligere nabo. 
Nr. 289 – Daniel: man kan også have problemer med en støjende nabo uden hund. 
Nr. 145 – Lisa: bekymring om at folk ikke samler efterladenskaber op efter deres hund. 
Nr. 231 – Susie: kan aldrig garantere om det er beboer eller ej der lufter deres hund på 
området, da der er mange som går i området. 
Ditte: beboer i området er i forvejen dårlige til at rydde op, især ved skraldespandene. 
Derfor stor frygt for at der ville komme mere rod. 



Nr. 95 – Martin: henviser til tidligere problemer med tidligere naboer. 
Nr. 77 – Nanna: der er forskel på om hunden er på besøg eller bor i lejemålet. 
Nr. 85 – Jannie: henviser til at det er ungdomsboliger, og at beboer kun bor her i en 
begrænset periode.  
Nr. 289 – Daniel: støjende og ”dårlige” naboer, er altid et problem om der er lavet 
regler eller ej. 
Nr. 201 – Katja: bange for at reglerne ikke bliver overholdt, da der ikke er sket meget 
med hensyn til ”kattefolder”. 
Nr. 145 – Lisa: Er det lovligt at have hund på besøg på nuværende tidspunkt? 
Tina- der står ikke noget fast i husordenen. Søren ”plejer” at sige en uges tid. 
Nr. 95 – Martin: forslag om urafstemning. 
Nr. 273 – Jeanne: bakker op om urafstemning. Bange for støj problemer 
Nr. 91 – Merete: Har oplevet nabo med hund, og har aldrig haft problemer. Synes ikke 
det i orden at sende breve ud, uden afsender. 
Nr. 231 – Marie: Brev skal vi lade ligge, og ikke bruge en masse tid på at diskutere. 
Nr. 145 – Lisa: stiller spørgsmål til hvad der skal gøres ved dem som allerede har hund, 
hvis forslaget ikke går igennem. 
 
Der skal stemmes om urafstemning. 
Nr.157 – Camilla: spørgsmål til om udviklingsstuderende kan stemme. – Det kan de 
godt. 
 
Resultat af afstemning om urafstemning. 
66 stemmer i alt 
2 ugyldige 
14 stemte nej 
48 stemte ja 
 
Forslaget vil derfor blive sendt til urafstemning 

 
 

5. eventuelt 
 
Hvornår er DanJord færdige?  
 - forhåbentligt snart. 


