
Referat – ekstraordinært afdelingsmøde d.04.04.2022
Til stede ved mødet:
Bestyrelsesformand Anders Kaa
Bestyrelsesmedlem Jonas Kruhl
Bestyrelsesmedlem Lærke Ditlevsen
Afgående bestyrelsesmedlem og kasserer Mette Liere
Antal deltager: 11 (7 husstande)
1 Velkomst ved

afdelingsbestyrelsen
Bestyrelsesformand Anders bød velkommen og
introducerede de fremmødte for baggrunden til dette års
ekstraordinære afdelingsmøde, som var;

- muligheden for at holde støttedyr i afdelingen.
- manglende medlemmer i afdelingsbestyrelsen.

2 Valg af dirigent
Valg af referent

Anders blev valgt som dirigent.
Mette blev valgt som referent.

3 Valg af stemmeudvalg Maja fra 95F og afgående bestyrelsesmedlem Mette
Liere blev valgt.

4 Valg til bestyrelsen Formand Anders præsenterede “hvad det vil sige at
arbejde frivilligt i en boligforening”.  Herunder
mulighederne for at:

- forbedre afdelingen som man bor i.
- deltage i politisk arbejde såsom helhedsplanen for

Bispehaven.
- skabe et social netværk sammen med ens naboer

igennem sociale arrangementer.

Bestyrelsen i Ryhaven afd.26 er pt. ikke fuldtallig og
eftersom Mette Liere trækker sig grundet flytning, er der
især brug for at få nye kræfter til bestyrelsen.

a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2
år

Anne Philipsen fra 105 H blev enstemmigt valgt
på en 2 årig valgperiode.

Morten Frantz Søberg fra 105C blev enstemmigt
valgt ind i bestyrelsen på en 1 årig periode.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1
år

Ingen blev valgt



5 Forslag a. Forslag. nr. 1: Ændring af husorden i forhold til
støttedyr

Debat:
- Er det et reelt behov som vi har i

afdelingen? En beboer har efterspurgt det,
men er ikke selv mødt op til mødet.

- Man må i forvejen gerne have en
støttehund i lejligheden efter
godkendelses af Østjysk bolig. Kan man så
ikke få lov til at holde en støttekat? Den
gør vel ikke mere skade på lejlighederne.

- Det pointeres at katten skal være en
indekat.

- Kan man risikere at husorden bliver lavet
om til at man ikke må have støttedyr
senere hen? Ja det kan man godt, men det
kan ikke træde i kraft med tilbagevirkende
kraft. Så dem som har fået tilladelse til at
holde et støttedyr, kan ikke miste denne
tilladelse.

Antal stemmer for: 9 stk.
Antal stemmer imod: 3 stk.
Antal blanke stemmer: 2 stk.

Forslaget blev vedtaget.

6 Evt. a. En beboer nævnte at volleyballbanen mangler
vedligeholdelse, og at nettet dertil er gået i
stykker.

b. Afgående bestyrelsesmedlem Mette Liere
afleverede nøglen til teknikrummet til Anders Kaa.


