
Afdelingsmøde for afd. 22, den 14. september 2011 kl. 19.00 i Aktivitetshuset. 

Mødedeltagere: 
Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer: Jane Vejergang, Folmer Ramsing. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer: Søren Peters-Lehm 
Forretningsfører: John Suffolk. 
Referent: Susanne Hedegaard, ansat i Boligforeningen. 
 
Der var repræsenteret 31 husstande.  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
Blev Søren Peters-Lehm. 
 

2. Valg af stemmetællere. 
Jens Kristensen, Sam Christensen, Gullie Meng. 
 

3. Beretning fra afdelingsbestyrelsen om bestyrelsens arbejde. 
Blev fremlagt af Jane Vejergang. 
 

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 1,9 %. 
Der blev aftalt, at det fremover skal fremgå af budgettet, hvad huslejestigningen bliver i de enkelte 
lejemål i kr. og øre. Administrationen sender forslag til udformning til Jane Vejergang til 
godkendelse. 
 

5. Indkomne forslag: 
 
1 Forslag om ændring af husorden om husdyrhold - tilladte hunderacer. 

Blev vedtaget. 
2  Forslag om ændring af husorden om husdyrhold – luftning af katte. 

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

Forslaget vedtaget ved skriftlig afstemning. Ja: 39 stemmer, Nej: 22 stemmer, ugyldig: 1 
stemme. 

4  Forslag om ændring af husorden om brugen af boremaskiner. 
 Blev vedtaget. 
5  Forslag om afskaffelse af udsmykningen på endevæggen i Aktivitetshuset. 

Forslaget forkastet. 
6  Forslag om ændring af nuværende kabel tv aftale med Yousee. 

Der blev nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne for en ændring når kontrakten med 
Yousee udløber. Udvalget består af: Bent Thøstesen, Søren Peters-Lehm + et medlem fra 
afdelingsbestyrelsen. 

7  Forslag om opførelse af Læhegn på pladsen i midten ved pensionistboligerne på Hovvej 94,     
96 og 98. 
Blev vedtaget. 

8     Forslag om videoovervågning i kældrene. 



Det blev aftalt at administrationen undersøger, om der lovligt kan opsættes 
videoovervågning og  hvad det vil koste.  

 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

Jane Vejergang (ikke på valg) 
Folmer Ramsing (valgt for 2 år) 
Anette Sørensen (valgt for 2 år) 
Torben Randrup Smed (suppleant 1 år.) 
 

7. Opfølgning fra sidste afdelingsmøde. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker opfølgning på følgende punkter: 
- Forsøgsordning med cykelparkering foran Hadbjergvej 14-16-18. 
- Optælling af bestik og service efter udlejning af aktivitetshuset. Der er ikke til 50 personer. 

Hvem tæller op? 
- Manglende ventilation på Hovvej.(Er bestilt.) 
- Fliser ved brønddæksler ved Hovvej 96. 
- Træer der skal fjernes ved Hovvej 90 og 94.(Bliver fjernet i år) 
- Der mangler at blive fjernet nogle bøjler foran husene i nr. 90. 
  

8. Eventuelt. 
Gert Brohus: Det regner stadig ned på terrassen, efter den nye overdækning er kommet op. 

 
 
Hadsten, den         /           2011.  
 
 
 
Dirigent: 
Søren Peters-Lehm 
 
 
 
For afdelingsbestyrelsen: 
Jane Vejergang 

 
 

 
 
 
 

 


