
Referat Afdelingsmøde d. 8. september 2016 

 

1) Velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 

 

2) Valg af dirigent:  

- Eddie 

 

3) Valg af stemmeudvalg: 

- To har meldt sig frivilligt 

 

4) Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning:  

- Hvad er der sket i afdelingen det sidste år?  

- Bestyrelsen har besluttet hvordan leje af fælleslokalet skal administreres samt nedsat 

retningslinjer for leje af fælleslokalet. 

- Diverse indkøb til fælleslokalet: Musikanlæg, brætspil, bordfodboldbord, fryser, 

hyggeligere belysning samt diverse køkkenudstyr. 

- Aktivitetsudvalget har stået for at arrangere forskellige events: Fredagsbarer, Tour de 

Chambre, Vestergade-fest, ølsmagning, filmaften - noget har været mere succesfuldt 

end andet  

- Bestyrelsen har været på økonomikursus og kursus om det at sidde i en bestyrelse, 

og derudover har bestyrelsen deltaget i kursusweekenden med ØB i Grenå. 

- Repræsentanterne for afdeling 23 (Eddie og Fie) har været til de to 

repræsentantskabsmøder. 

 

5) Behandling af indkomne forslag:  

a) Forslag nr. 1 - Tilladt at holde husdyr 

- Forslaget afvist ved afstemning ved håndsoprækning.  

b) Forslag nr. 2 - Søge om dispensation om at have et dyr 

- Forslaget afvist ved afstemning ved håndsoprækning.  

c) Forslag nr. 3 - Besøg af dyr 

- For at kunne vedtage forslaget bliver de deltagende enige om, at tilføje 

yderligere restriktioner til forslaget:  

- c.1) Man må have én kat/hund på besøg, så længe at: 

- Ejeren af lejligheden er hjemme under hele besøget. 

- Husdyret ikke overnatter i lejligheden. 

- Det understreges at hvis ovenstående ikke overholdes, er det 

principielt grundlag for udsættelse  

- Med disse restriktioner bliver forslag c.1 vedtaget ved håndsoprækning.  

d) Forslag nr. 4 - Husdyrhold  

- Minder om forslag nr. 1, 2 og 3. Er derfor blevet diskuteret og de deltagende 

er enige om at modifikationen af forslag 3, opfylder dette forslag i så høj grad, 

som vi finder muligt.  

e) Forslag nr. 5 - Halvtag på Norsgade til cykler. 

- Fie introducerer, forslaget vedtages ved håndsoprækning.  

f) Forslag nr. 6 - Rum til havemøbler i Norsgade. 

- Arealet bag elevatoren må ikke benyttes. 

- Forslaget afvises med ovenstående begrundelse  



 

6) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Marie Fremlægger Budget  

- Budgettet godkendes ved håndsoprækning  

 

7) Valg af tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen for to år. 

- Eddie og Marie genopstiller - Eddie og Marie bliver genvalgt 

- Michael Vind Nielsen opstiller som bestyrelsesmedlem - Michael bliver valgt   

 

8) Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.  

- Kristian Stokholm Vogelius opstiller som suppleant - Kristian bliver valgt 

- Camilla Poulsen opstiller som suppleant - Camilla bliver valgt  

 

9) Eventuelt 

- Generelle bemærkninger om elevator og skraldespande 

- Vi har fået del i de nedgravede skraldespande ude på gaden.  

- Elevatoren får nyt gulv og bliver istandsat - vi kan ikke få en ny elevator pga. af ny 

lovgivning.  

Pizza  


