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57 husstande repræsente ret.

Valg af dirigent
Erling Kragh-Pede:sen valgt tll dirigent.

Claus udpeget til referent.

Afd elingsbestyrelsens beretning
Bestyrelsens skriftlige beretning ikke udsendt til medlemmerne 1 uge før medlemdsm6detJævnf6r

vedtægternes §3 stk. 3. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Fo rma n den f rem lægge r bestyrelsens beret ni ng.

Regnskab og budget
Gert fra administratlonen fremlægger en oversigt over de seneste års huslejeudvlkllng.

6ert fremlægger næste års budget, og Jesper Futtrup orlenterer herunder om vedligeholdelse og

affaldshåndtering.

J0rgen Jøigensen spørBer, hvordan vores huslejeniveau er iforhold til andre afdelinger. Gert svarer, at han

ikke har nøgletallene på stående fod og henvlser til HBs website.

Nieis Gade oplyser, at garagepriser llgger på omkrlng 550 kr. om måneden i byen, hvilket er meget lavere

end garagepriserne i §kelagergårdene. Formanden svarer, at det måske godt kunne overvejes, om priserne

skulle stige.

Erlk Mark oplyser, at garaserne i Skelagergårdene giver 90ff10 om året i indtægt og er uforstående for
hvorfor de skulle stlge. Nlels Gade warer, at det er naturligt at garagepriserne ville f6lge med, når huslejen

stiger.

Jørgen Schutz kommenterer, at bestyrElsen kigger på det.

Budgettet vedtaget uden stemmer lmod.

Ge rt fremlægger å rs regnskabet.

Forsamlingen har ingen kommentarer.



Indkomne forslag

4a. Ole Bschs forslag
Det lndsendte forslag er kommentarer, ikke forslag. Bestyrelsen kigger på punkterne.

4b, Lisa Christensers Jorslag om besværlige indgalgsdøre
Annette kommentercr, at d6rene ikke bør strammes yderligere pga. vinden.

Jonna, nr.77. bekræfter, at vind og sne somme tlder kommer ind af døren.

Bestyrelsen arbejder videre med punktet.

4c. Ann ]lolst om forbud mod skæmmende genstande på altanerne
Formanden kommenterer, at husordenen, stk. 4 slger, at tøjsnore og dyner ikke er tilladt.

En beboer siger, at han vil gerne have sin parasol stående på altanen, som er en h6l genstand.

Jannie Christensen slger, at hun ikke tror, at det er henslgten, at Anns forslag skal gælde parasoller.

Dirigenten beslutter, at forslaget bortfalder, da den delvist er dækket af husordenen, og delvist er for
upræclst formuleret.

Nicolaj spørger, hvem der håndhæver husordenen. Formanden svarer, at det er varmemesteren og

administrationen.

En beboer kommenterer, at der er en beboer, der har bygget en skur på sin altan, og den har stået der I et
halvt år. Jannie svarer, at bes§relsen er opmærksomme på skuret og arbejder på det. Ole Davidsen,

formand for organisationsbestyrelsen svarer, at ingen har tilsynet mht. husordenen. Det er alles opgave at

håndhæve hinanden. Man har selv pllgt til at reagere, hvis man ser noget, mån er utilfreds med.

Brian slger, at hvis vi setv skal gå at være betjentg så bliver vi uvenner med hinanden. Ole svarer, at ingen

skal være politibetjente, men hvis man ser en overtrædelse, så henvender man sig skriftllgt til
administrationen, og så tager de slB af det.

En beboer spørger, om administretionen tager anonyme henvendelser, Det gives der ikke et klart war på.

Niels Gade kommenterer, at han før er blevet afvist ved henvendelse og fået at vide, at der ikke er noget at

E9re.

Finn Thomsen spørger hvad status på ahanskuret er.

Ulrich svarer, at de har hånd omkring sagen, og påpeger, at blot fordi noget står i husordenen, ken det ikke

nødvendigvis altid håndhæves, f.ek. pga. lejelorcn, osv. Et senere forslag fremlægges et råderetskatalog.

Ole kommenterer, at hvis man klager, får man ikke nødvendigvis altld ret.

Jenny spørger, om der ikke er et bråndregulativ, som kunne sige noget?



Futtrup svarer, at der er krav om fri adgang fra beboelsesrummet og ud til det fri. Ved trappeopgangene er
der flugwelsregter.

Anne-Mette spørger, om hun må sætte et badebassin op? Det må man gerne.

4d. Bestyrelsens forslag om råderetskatalog.
Formanden p ræsenterer forslaget.

Kurt Jiirgensen siger, at der måske er en masse paraboler, som lkke er c brug. Futtrup warer, at han ikke er
bekendt med det, men man gerne må henvende sig hvis man yed nogst.
Ulrich uddyber rådereskataloget.

Annette siger, at der mangler et bræt i en terasse, så den ikke er så h6.1, og så er der en fryser, der går over
kanten.

Lotte spørger, om der kun er tale om opbevaringsmgbler? Formanden svarer, at man ikke kan være meget
specifik med reglerne - at rnan må appellere til folks sunde fornuft for hvad der hører til på en ahan.

Forslaget enstemnigt vedtaget.

4e. Srren Daugaards forslag rm IT
Jannie svårer, at det tllbud ekisterer allerede: SeniorDigital.

4f. Bestyrelsens fcrslag cm fælleshuspriser
Jannie præsenterer forslaget. Rasmus tilføjer, at depositumdelen af forslaget fratalder, så kun de ændrede
priser er en del af forslaget, og at hestyrelsen får mandat til at arbejde videre med depositumreglerne.

Forslaget uden depositumdelen enstemnlgt vedtaget.

49. Bestyrelsens forslag om affaldshåndtering.
Jørgen Schutz fremlægger forslaget.

Jenny sp6rger, om det handler om at nedlægge containergårdene.

Camilla påpeger, at vores renovåtlonsmodel er ret luksuiøs.

En beboer frygter, at der ikke er nogen steder at stille sit affald, hvis contalnergårdene nedlægges,

Claus Jensby Madsen understreger, at dette er bestyrelsen opmærksom på, oE understreger at forslaget

kun går ud på at pålægge bestyrelsen at arbejde vldere med det.

Rasmus understreger, at der ikke bliver lavet nogen ændringer uden at der kommer et konkret forslag på et
fremtidigt beboermøde med afstemning.

Med denne udtalelse, der binder den kommende bestyrelse, undlod dirigenten at sætte forslaget til
afstemninB.



Valg af bestyrelsesformand
Rasmus Andersen stiller op tllvalg.
Derer ingen rnodkandidater, så Rasmus ervalgt.

Valg af bestyrels esmedlemmer
Der skalvælges 3 medlemmer.

Finn A. Thomsen er på valg og modtager genvalg,

Claus Jensby Madsen er på valg og 6nsker ikke genvalg.

Jørgen Schutz er på valg og modtager genvalg.

Kuft J0rgensen, nr. 151 stiller op.

Carina Grau, nr. 153 stiller op

Claus Jensby Madsen og Gert fra Hasseris Boligselskab udpeges af dirigenten til stemmeudvalg.

Flnn fik 93 stemmer, Jiryen fik 93 stemmer, Carina Grav fik 58 stemmer, og Kurt fik 56 stemmer, og der var
I ugyldlge/blanke stemmer.

Dermed vælges Finn, Jgrgen og Carina.

VaIg af suppleanter
Der skalvælges 3 suppleanter.

Kurt Jiirgensen stlller op.

Mette Hammer stlller op.

Claus Jensby Madsen stiller op.

Efter intern konstitution blandt de valgte skete følgende resultat:

Mette er 1. suppleant.

Claus er 2. suppleant.

Kurt er 3. suppleant..

§fi,
En beboer spsrger om status overuågningskameraer, Formanden svarer, at på sidste afdellngBmpde blev
det vedtaget at fortsættg og at de er i drift.

Lisa vll gerne reklamere for ølsmagning. Der kommer opslag i opgangene.

En beboer udtrykker frustration over parkering i gårdene. Jannie svarer at det er fælles anwar og vi alle må

hjælpe hinanden med at påpege det. Finn uddyber, at bestyrelsen har haft kontakt til et parkeringsselskab.

Kurt gør opmærksom på, at motorcykelskurene ertil moto*øretøJer.



En beboer sp6rEer om det er rlgtigt, at det er hendes for:ikring og lkke selskabets, som dækker ukone*t
kabelmontertng i lejligheden fia renovationen. Det erdet.

En beboer fortæller om manglende isolerlng under hendes gulv. Hun opfordres tl! at søge retshjælp, hvis
hun føler sig forurettet.

Camilla påpeger, at diri8entens tone ikke er så behagelig. Dirigenten beklager og understreger, at hans
opgave erat afuikle beboermrdet.

David fiortæller, at han tit ser folk fylde den htå contalner og foreslår at få et fugleskræmsel på taget. Jørgen
Schutz påpeger, at de kun virker på kort sigt.

Rasmus orienterer om samarbejdet med adf. 7.

Jannie reklamercr for loppemarkedet.
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