
Rosengården afd. 5 

Referat af bestyrelsesmøde d. 12/1-17 
 

Til stede: 

Kim Petersen, Steen Jensen, Lennart Gustavson 

 

Referent: 

Kim Petersen 

 

Kopi til: 

Østjysk Boligadministration (ØB), Varmemester Erik Bendsen (EB) 

 

Dagsorden: 

1. Beboerhenvendelser 

2. Godkendelse af referat 

3. Opfølgning på beslutninger 

4. Revidering af Husorden 

5. Cykelparkering 

6. Evt. 

7. Næste møde 

 

Ad 1. Beboerhenvendelser 

Flere beboere melder stadig om hundeafføring samt hundeluftning på fællesarealer.  

Bestyrelsen minder om at der jf. Husorden er forbudt at lade sin hund tisse eller lave afføring på 

græsset samt alle fortove og veje der hører til afdelingen. Heller ikke hvis man efterfølgende 

samler op efter sin hund. Nogle hundeejere i gården er blevet set mens dette er foregået og det accepteres ikke. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

Ad 3. Opfølgning på beslutninger 

Jf. Sidste møde er der blevet indsendt forslag om opsætning af kameraer, udvidelse af cykelparkering samt  

Beboers anmodning om dørspion. Der er ligeledes blevet anmodet om ekstraordinært afdelingsmøde 

Hvilket der bliver indkaldt til snarest og hvor alle beboere anbefales at møde op. På dette møde skal der  

Tales om og stemmes om nævnte punkter. 

. 

Ad 4. Revidering af Husorden 

Husordenen er blevet gennemgået og bestyrelsen er igang med at optimere og forkorte den da den indeholder mange 

unødige gentagelser og paragraffer. Der skal ligeledes til det ekstraordinære afdelingsmøde stemmes om nye tiltag i 

Husordenen, bl.a. en mindre indskrænkelse af ”larmeperioden” samt specificeringer af gældende regler.  

 

Ad 5. Cykelparkering 

Cykelparkeringens-problematikken er endnu uforløst. Der skal være plads til at man kan have sin cykel her, men 

samtidig er vi nået et punkt hvor en løsning skal findes. Bestyrelsen har i samarbejde med Organisationen fundet frem 

til et forslag som ligeledes er til afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde. 

 

Ad 6. Evt. 

FACEBOOK:) Bestyrelsen anbefaler, hvis man bruger facebook, at gøre brug af den fælles gruppe der er for 

Rosengården. 

Gruppen hedder ”Rosengården afd. 5” og kan findes ved at søge på facebook.  

Her findes informationer samt deles billeder og hilsener samt gruppen tilføjer til det gode naboskab:) 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste møde aftales umiddelbart efter det ekstraordinære afdelingsmøde. 

 

 


