
Afdelingsmødereferat 

Dato: 18. marts 2014 

80 husstande repræsenteret. 

Valg af referent 
Ole Davidsen valgt 

Stemmeudvalg: Gert Larsen, Jesper Uttrup, Jens Kristensen 

Referent: Claus Jensby Madsen 

Formandens beretning 
Forslaget om motionsrum blev debatteret, og bestyrelsen arbejder videre for at finde en model for 

projektet, herunder lokaler, økonomi og betalingsform. 

Det blev bemærket, at bestyrelsen i en periode kun har haft 6 medlemmer uden at indkalde suppleanter. 

Bestyrelsen tager det til efterretning. 

Beretningen blev godkendt. 

Orientering fra Ulrich Thagaard 
Intet at bemærke. 

Orientering om budgettet 
Afdelingen overtager ansvaret for glas og kummerne i gårdene efter opsigelse af forsikring. 

Facaderens betales kollektivt. 

Indkomne forslag 

Forslag om etablering af sti ved fælleshuset og Multihuset 

Forslaget vedtaget. 

Forslag om indkøb af møbler til fælleshuset 

Forslaget blev forkastet. 

Forslag om afskaffelse af hunderegistrering 

Forslaget vedtaget. 



Forslag om at tillade cykel- og knallerttrafik i gårdene 

Det bemærkes af færdelsloven gælder i hele området. 

Ændringsforslag: bibehold punkt 12.2 og 12.3 i husordenen. Forslaget frafaldt. 

Det oprindelige forslag blev vedtaget. 

Forslag om finansiering for beboere om udskiftning af gamle skabe 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag om finansiering for beboere til at få skiftet døre og fodlister 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag om A-ordning eller B-ordning for vedligeholdelse 

Orientering v/ Ulrich Thagaard om fordele og ulemper. 

A-ordning blev vedtaget. 

Valg af formand 
Margit Kranz genvalgt for 2 år. 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer 
Finn A. Thomsen genvalgt. 

Claus Jensby Madsen genvalgt. 

Elsebeth Ryom genvalgt. 

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
Forslag: Rene Rasmussen, Muichael Prüser og Alf Guldbæk. 

Rene fik 101 stemmer, Alf fik 54 stemmer og Muchael fik 49 stemmer. 

Rene og Alf valgt for 1 år. 

Suppleanter 
Solveg Harboe, Michael Prüser og Kristine Nielsen valgt til suppleanter for 1 år. 

Evt. 
Ejvind er opmærksom på udendørslys og gulvvask. 

Ejvind opfordrer til at ikke at proppe reklamer og husholdningsaffald i de små skraldespande i gårdene – 

det skal i molokkerne. 



Terasserne skal olieres og olien kan hentes hos Ejvind. Listerne skal ikke olieres. 


