
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 78 Isagervej tirsdag, den 9. juni 2015  

Tilstede:      27 husstande 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Laila Johansen 

Anne Kristensen 

Nasir Kohistani 

Martin Foget Knudsgaard 

Karsten Skov 

 

 

 

Administrationen m.v.: 

Claus Leiszner 

Henrik Steenberg 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4.  Behandling af forslag – Etablering og opsætning af baldakiner med solceller på havesiden.  

6.  Eventuelt 

 

Ad. 1 

Laila Johansen byder velkommen til at afdelingsmødet. 

 

Ad. 2 

Claus Leiszner blev valgt som dirigent. 

 

Ad.3  

Anne Kristensen, Anita Jensen og Claus Leiszner 

 

Ad. 4 

Henrik Steenberg gennemgik projektet med opsætningen af baldakiner med solceller på havesiden 

og Claus Leiszner gennemgik økonomien i projektet.  

Efter en række uddybende spørgsmål fra salen, som omhandlede mindre lys i lejlighederne, farven 

på solcellerne og beslag, mulighed for markiser i stedet for solceller samt vinduesvask, blev punktet 

sat til afstemning.  

Der blev fra salen ytret ønske om urafstemning af spørgsmålet, hvorfor der blev afhold afstemning 

om at sende afstemningen til urafstemning. Der var 26 stemmer for urafstemning og 28 stemmer 

imod urafstemning om projektet. 

Spørgsmålet skulle derfor afgøres på mødet ved skriftlig afstemning. 

Afstemningsresultatet blev 44 stemmer for projektet og 10 stemmer imod.  

 

Baldakiner med solceller på havesiden vedtaget.   

 

Ad. 6 

Der er problemer i nogle lejligheder med sort ring rundt om udluftningsventilerne fra 

genvexanlægget. 

 



 

2 
 

Sandkasse ved Isagervej 23 bliver kun brugt som kattebakke og sandet flyver der fra. 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på en løsning. 

 

Der er huller i tagene over carportene, formentlig ved skruerne. 

 

Der er problemer i lejlighederne med cigaretrøg fra nabolejligheder, hvordan kommer det fra den 

ene lejlighed til den anden? 

 

Ønske om Nej tak til rygning i vaskerierne.  

 

Ønske om klinker på gulvene i tørrerummene magen til klinkerne i vaskerierne.   

 

Der er ikke plads til alle cyklerne i cykelrummene, kan der ikke laves yderlige cykelrum?  

Der er i næste uge oprydning af cykler i cykelrummene. Afdelingsbestyrelsen er opmærksom på 

problemet.  

  

Ønske om at referater bliver omdelt, så beboere uden computer også har mulighed for at læse dem.  

 

Ref.: Claus Leiszner  


