
Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 – Stavnsvej, den 11. september 2014  

 
Afdelingsbestyrelsen: 
Julie Christ Kiil (JK) 
Tina Slot Schmidt (TS) 
Elaina Askham Petersen (EP) 

Selskabsbestyrelsen: 
Tina Slot Schmidt (TS) 
 
 

Administrationen m.v.: 
Søren Voigt (SV) 
Kristian Wind Jensen (KJ) 

 
 

Dagsorden 
1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag: 2 indekatte 
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 
7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
8. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
9. Evt. 

 
 
Ad1 
JK byder velkommen 
 
Ad 2 
TS vælges som dirigent 
 
Ad 3 
Sara og Michael vælges 
 
Ad 4 
JK fremlægger beretningen 
I den forløbende år 

- Der er blevet lavet større terrasser  
o Der kommer sti forbi storskraldsområdet 

- Der er blevet udskiftet pærer i al udendørs belysning 
- Udskiftningen af køleskabene er sket 
- Vi satser på en god sommerfest og andre arrangementer resten af året. 

 
Ad 5 
Forslag til 2 indekatte 
Der skal gives tilladelse til at holde 2 indekatte, fremfor den gældende regel om kun 1 indekat, 
som skal registreres hos Østjysk Bolig. 
Der stemmes skriftligt om forslaget: 
I alt 13 husstande deltager 
2 blanke stemmer 



7 stemmer imod 
17 stemmer for 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 6 
EP gennemgår budgettet for 2015. 
I 2015 stiger huslejen med 3,94%. 
 
Budgettet bliver enstemmigt vedtaget  
 
Ad 7 
Susan leth Jørgensen og Nanna Kragh Andersen blev begge valgt ind for en 2 årig periode 
 
Ad 8 
Heidi Lykke Rosenberg blev valgt som eneste suppleant for en 1 årig periode. 
 
Ad 9  
Eventuelt. 

- spørgsmål til procedure ved klager 
- spørgsmål til hul i hække 

o SV forklare at det er forsøgt genoprettet, men det tyder på at det 
desværre ikke er muligt. 

- spørgsmål til DanJords skemaer  
o KJ forklare at der desværre ikke er mulighed for at få SMS eller lign. 

inden DanJord kommer og arbejder. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden 
 
Ref./JK 


