
Ekstra Ordinært afdelingsmøde  

Tilstedeværende  

26 beboere – 24 husstande.  

Fra bestyrelsen 

Theis Palm  

Julie Ottesen 

Siw Rasmussen  

Emil Held  

Dorte Haastrup  

Dagsorden  

1. Velkomst af afdelingsbestyrelse 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg  

4. Debat og afstemning om forslag 

5. Evt.  

Referat  

Theis byder velkommen. Forklarer det vi stemmer om: 

Valg af dirigent 

- Siw 

Valg af stemmeudvalg  

- Allan og Helen 

Debat og afstemning af forslag  

Aftaleoplæg:  

- Lige nu betaler vi enkeltvis for Stofa. Pris: ca. 244 kr. per person for en 20/20 forbindelse. 

- Nu kan vi få en kollektivaftale til 169 kr. pr person. Og 25/25 forbindelse. 

o Ønsker du en større forbindelse betales differencen derimellem. 

- En kollektivaftale er, at boligforeningen opkræver pengene fra Stofa. 

- Aftalelængden er 5 år for den kollektive aftale.  

- Opkrævning fra Stofa sker fra næste afregningsperiode.  

- Vi har fået en prisreduktion på 30 % på vores internet. 



- En kollektivaftale vil sige, at alle skal have en internetforbindelse. Dvs. ALLE husstande 

skal betale 169kr. om måneden, hvis forslaget stemmes ind.  

 

Spørgsmål tages med videre: Hvis der er problemer med sin forbindelse skal man så kontakte 

Stofa eller boligforeningen? 

Det undersøges, hvis man har en højere forbindelse nu, bliver det så ændret til 25/25 automatisk, 

når aftalen trædes i kraft, eller skal man selv kontakte Stofa. Bestyrelsen vender tilbage.  

 

Afstemning ved simpelt flertal: 

Antal der stemmer ja for forslaget: 20 

Antal der stemmer nej: 6  

Forslaget er vedtaget.  

 

Eventuelt  

Serviceaftalen: Kun hvis der er betydelig ændring tages det op. 

Internet i fællesrummet: Vi kan undersøge, om vi kan låne varmemesters internet. Alternativt 

kan det stemmes om til det ordinære afdelingsmødet i september. 

Måske vi kan købe vaskekurve til vaskerummet.  

Politiet har været ude og spørge beboere, om der er blevet mere ro her. Er der nogen, der vil sige 

noget andet til politiet, er det muligt at kontakte dem. 

A-conto-forbrug. Hvornår bliver det afregnet? Hvis man ønsker svar, så ring til boligforeningen. 

Vi vil undersøge, om vi fremover kan lægge det væsentligste af en besked ud både på engelsk 

og dansk. Centrale ting i referater oversættes til engelsk fremover.  

Hoveddør låser ikke. Bestyrelsen skriver mail til varmemester. 

Folk må gerne være gode til at lukke dørene efter sig, når de forlader bygningen.   

 

 

 


