Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Afdeling 5 – Rosengården,
tirsdag, den 28. februar 2017
Tilstede: 15 husstande
Afdelingsbestyrelsen:
Kim Pedersen
Lennart Gustavsen
Steen B. Jensen
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Organisationsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:
Morten Kraft
Lene Willis (ref.)

Dagsorden
Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Behandling af forslag:
1. Opsætning af kameraer i gården
2. Montering af dørspioner i entredøre
3. Udvidelse af cykelparkering
4. Opdatering af afdelingens husordensreglement
Eventuelt

Ad. 1
Kim Pedersen, afdelingsbestyrelsens formand, byder velkommen til afdelingsmødet.
Ad. 2
Morten Kraft blev valgt som dirigent.
Ad.3
Lene Lindemann Pedersen nr. 44 og Søren Enghoff nr. 46 blev valgt.
Ad. 4
Forslag nr. 1: Opsætning af kameraer i gården – investering på 60.000 kr.
Kameraerne er tiltænkt at skulle hænge i de fire hjørner og evt. et i vaskekælderen.
Forslaget kan kun iværksættes, hvis Østjyllands Politi giver lov til, at kameraer må opsættes i
henhold til dataloven.
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.
Forslag nr. 2: Montering af dørspioner
Der monteres dørspioner i alle entrédøre. Investering på 41.000 kr.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Man kan dog godt få etableret en dørspion, hvis man selv betaler herfor.

Forslag nr. 3: Udvidelse af cykelparkering – investering på 50.000 kr.
Afdelingsbestyrelsen foreslår en udvidelse af den eksisterende cykelparkering med flisebelægning.
6 stemmer for.
9 stemmer imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag nr. 4: Opdatering af afdelingens husordensreglement
Man skal være opmærksom på, at der er meget lydt i afdelingen. Tag hensyn til andre.
Reglementet blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 5
Der sker ofte, at der parkeres biler i gården. Afdelingsbestyrelsen opfordrer til, at man ringer efter
Q-park, så der kan udskrives en p-bøde.
Der bliver ofte smidt affald ud af vinduerne ved nr. 50. Det er madaffald, toiletpapir osv.
Administrationen skriver til alle beboerne i opgangen.
Døren til cykelkælderen ved nr. 40-42 er meget svær at låse. Varmemesteren får set på det.
Der har været mange episoder med glasskår i barnevognene, lim i låsene og stjålet vasketøj.
Der kan etableres døre til vaskehuset med briklåse, som registrer, hvem der går ind og ud af
vaskekælderen. Administrationen undersøger muligheden for etablering af briklås til vaskehuset.
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