
Afdelingsmøde for afd. 24, den 13. september 2011 kl. 19.00 i Sløjfen. 

Mødedeltagere: 
Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Annie Kjær, Jan Sørensen og Karsten Byskov. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer: Jan Sørensen 
Forretningsfører: John Suffolk. 
Referent: Susanne Hedegaard, ansat i Boligforeningen. 
 
Der var repræsenteret 45 husstande.  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
Blev John Hurup Andersen. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
Jørn Olsen, Pernille Rudolfsen, Randi Egholm, Else Fuglsang, og Klaus Kristensen (ansat.) 
 

3. Beretning fra afdelingsbestyrelsen om bestyrelsens arbejde. 
Blev fremlagt af Jan Sørensen. 
 

4. Budget for år 2012 blev fremlagt. Budgettet er suppleret med bilag om planlagt, periodisk 
vedligeholdelse og fornyelse. Bilagene specificerer budgettets tal for forbrug og henlæggelser. 
Driftsbudgettet for år 2012, blev godkendt med huslejestigning på 2 %. 
 

5. Indkomne forslag: 
 
1 Forslag om ændring af husorden om husdyrhold – luftning af katte. 

Blev vedtaget. 
2  Forslag om ændring af husorden om rygning i fælleshuse. 

Blev vedtaget. 
3  Forslag om ændring af husorden om rygning i glasoverdækkede fællesområder. 

Forslaget forkastet ved skriftlig afstemning. Ja: 20 stemmer, Nej: 52 stemmer, blank: 14 
stemmer. 

4  Forslag om ændring af husorden om brugen af boremaskiner. 
Blev vedtaget ved skriftlig afstemning. Ja: 41 stemmer, Nej: 21 stemmer, blank: 6 stemmer. 

5  Forslag om drøftelse af fællesområder i Toftevænget. 
Blev debatteret. Afdelingsbestyrelsen udarbejder retningslinjer. 

6  Forslag om drøftelse af gæsters brug af el og vand på fællesområder. 
Afdelingsbestyrelsen udarbejder retningslinjer. 

7   Forslag om opførelse af carporte i Toftevænget. 
  Afdelingsbestyrelsen går videre med sagen. 

8   Forslag om opførelse af altaner på lejligheder i Møllebo. 
Afdelingsbestyrelsen går videre med sagen og kommer med forslag til en standard på altaner 
opført med råderetten. 

9    Forslag om opsætning af bom med privat parkering, når der er Lilleåmarked og cykelløb. 
Afdelingsbestyrelsen kigger på muligheden for at opsætte en midlertidig bom eller et 
parkering forbudt skilt. 
 



 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

Annie Kjær (ikke på valg) 
Arne Elgaard (ikke på valg) 
Karsten Byskov (2 år) 
Randi Egholm (2 år) 
John Hurup(2 år) 
Lisbeth Bøstrup (suppleant 1 år) 
 

7. Opfølgning fra sidste afdelingsmøde. 
Intet at bemærke. 
 

8. Eventuelt. 
Lisa Andersen: Der henstilles til at man, efter nytårsaften, rydder op efter sig selv og at man fjerner 
affyrede raketter. 
Randi Egholm: Spurgte ind til placering af ”voksenlegeplads” i Toftevænget.  Den skal placeres hvor 
borgen lå. 
Else Fuglsang: Ønskede at vide hvor mange boliger kommunen tilbydes. Det er 25 % af de ledige 
boliger som kommunen tildeler. 

 
 
Hadsten, den         /           2011.  
 
 
 
Dirigent: 
John Hurup Andersen 
 
 
 
For afdelingsbestyrelsen: 
Jan Sørensen 

 
 

 
 
 
 


