
Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 12 
d. 09/05 2019 
 

1) Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
Der er velkomst ved Michelle-Formand. 

 

2) Valg af dirigent 
Michelle-Formand.  

 

3) Valg af stemmeudvalg  
Anette (nr. 60) og Ida (nr. 107) 

 

4) Indgåelse af kollektiv aftale med Fibia 
Debat og afstemning om forslaget 
 

Martin fremlægger pointerne fra aftalen.  

Der blev svaret på spørgsmål fra salen, herunder de vigtigste pointer 

• Der bliver ikke ændret på prisen på TV 

• Antennebidraget forbliver det samme på 179,- 

• Man skal IKKE have en TV-pakke. TV-pakken er valgfri. 

Aftalen blev enstemmigt vedtaget! 

Ændringen træder i kraft omkring 1. august.  

  



5) Information vedr. renoveringer for året (Komfur, Køleskabe og 

Terrassedør) 
Alle udskiftninger er foreløbigt rykket til sidst på året.  

Der kommer et vindue i ruden ved siden af terrassedøren.  

De ekstra ønsker fra tidligere angående terrassedøre har forlænget processen, da det bliver dyrere. 

Utilfredshed fra salen, da mange af terrassedørene har sprækker og er generelt i dårlig stand. Der 

fortælles om, at der kommer myrer ind ad den dør.  

Ønsker fra salen om, at terrassedørene prioriteres. 

Manglende forståelse for forsinkelsen, da pengene er lagt til side i forhold til PPVen.  

Af 24 fremmødte, vil 21 have dørene prioriteret. 3 vil have prioriteret Kælderdøre. 

 

6) Information vedr. kældere 
Der mangler stadig en endegyldig løsning.  

Der arbejdes med løsninger som kan gøre indbrud mindre attraktive.  

 

7) Eventuelt 
• Reklamer der flyder! Der henvises til ’Reklamer nej tak’ skilte. Line R. P. er på sagen. 

• Madaffald i storskrald -> Det må ikke ske! Det kan medføre rotter, som vil være en kæmpe udgift 

for afdelingen. Man skal være velkommen til at informere eventuelle medboere man ser. 

• Bilister smider affald ud af bilen, det er utrolig træls. Der bliver forsøgt at informere vedkommende. 

Ved gentagen overtrædelse kan det føre til klage.  

• Folk der holder parkeret i brandvejen, er stadig en udfordring. 

o Der undersøges om der kan komme flyers op i fælleshuset, så flere end bare bestyrelsen 

har mulighed for at dele dem ud. 

o Der skal også undersøges mulighed for et hvidt kryds, tilsvarende som der er nede i enden 

af bymosevej.  


