
Referat ekstraordinært afdelingsmøde den 8. maj 2017  

 

Fremmødte 

14 husstande (19 beboere). 

Til stede fra bestyrelsen  

Siw Søby Rasmussen, formand, 2 årigt medlem.  

Theis Palm, 2-årig medlem.  

Morten Damm Kjær Jørgensen, 2 årigt medlem.  

Julie Kærbye Sørensen, 2 årigt medlem.  

Dagsorden  

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Behandling af forslag  

 4.1. Gardiner til fælleslokalet 

  4.2. Foldevæg til fælleslokalet 

 4.3. Kamera til fælleslokalet 

  4.4. Ny cykelkælder 

 4.5. Kamera til ny cykelkælder 

 4.6. Ændring af timeren på anlægget i fælleslokalet 

5. Eventuelt - Ordet er frit 

Referat 

1. Velkomst 

Siw byder velkommen.  

2. Dirigent  

Siw blev valgt som dirigent.  

3. Stemmeudvalg  

Søren Øster Kæmpegaard og Stine Rønn-Smidt blev valgt.  

4. Behandling af forslag  



4.1. Gardiner  

Ingen betydelige vedligeholdelsesomkostninger forventes.  

Afstemning ved simpelt flertal: 

28 stemmer for  

 

0 stemmer imod 

 

Forslaget er vedtaget.  

 

4.2. Foldevæg 

 

Til at opdele rum så det kan bruges af beboerne i hverdage. Bliver sandsynligvis med egen nøgle, 

men afhænger af tekniske muligheder.  

Rengøring af rummet vil være efter behov og finansieret af indtægter fra udlejning af festlokalet.  

Der forventes ingen vedligeholdelsesomkostninger af selve foldevæggen.  

 

Pointe fra beboer: Vi skal have en procedure for at tjekke, at tingene er her.  

Morten: Lejere af lokalet har ansvar for at tjekke, at tingene er der, inden de lejer. 

 

28 stemmer for. 

 

0 stemmer imod. 

Forslaget er vedtaget  

 

4.3. Kamera i fælleslokale 

 

I forhold til beskyttelse af værdier, når det kommende lille rum åbnes. I en række tilfælde som tyve-

ri/hærværk kan den/de skyldige ikke findes vha. log-filen fra den elektroniske lås.  

Opsætning betinget af tilladelse fra politi.  

 

25 stemmer for.  

 

3 stemmer imod.  

  

Forslag vedtaget  

 

4.4. Etablering af ekstra cykelkælder 



 

Trappen til kælderen laves til sliske, der kommer cykelstativer, og der installeres elektronisk lås på 

døren ud til det grønne område. Det er den dør, som er tættest på cykelskuret.  

Minimum plads til 27.  

MÅ IKKE BRUGES TIL MOTORKØRETØJER - grundet brand og gas-fare.  

Tilbuddet er inkl. sti.  

  

28 stemmer for. 

  

0 stemmer imod.  

   

Forslag vedtaget 

 

4.5. Kamera i kælderrum 

 

Til forhindring af tyveri af cykler og fra kælderrum. Ingen vedligeholdelsesomkostninger forventes.  

Præcis placering sker ud fra fælles vurdering mellem beboere, politi og Østjysk Bolig.  

 

25 stemmer for.  

 

3 stemmer imod.  

 

Forslag vedtaget.  

 

4.6. Ændring af timer på anlæg.  

 

Timer forlænges til fredag/lørdag 10.00-03.00. 

Øvrige dage 10.00-23.00. 

    

28 stemmer for.  

  

0 stemmer imod.  

 

Forslag vedtaget.  

 

5. Eventuelt.  

 

- Lidt forskellige spørgsmål omkring flisearbejdet i eget badeværelse - skriv til varmemester.   

  

- Problem med at administrationen ved Østjysk Bolig ikke altid er særlig villige til at tjekke over-

vågning.  

 


