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Referat fra ordinært afdelingsmøde SBF1 
Mandag den 18. september 2017 kl. 19:00 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelse: Klaus Vestergaard Thomsen, Irene Christensen Orth, Mogens Wilcken Andersen, 
Richard Weihe og Henrik Bock 

Suppleanter: Birger Eckstrøm og Bente Andersen 

Referenter: Mogens Wilcken Andersen og Bente Andersen 

Fremmøde: 48 beboere, heraf 80 med stemmeret 

 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kåre Andreasen fra VIBO, som erklærede afdelingsmødet for lovligt og 
rettidigt indkaldt. Der var ingen indvendinger. 

a. Valg af stemmeudvalg 
Til stemmeudvalg blev valgt én fra hvert bord: Henrik Farver, Jeanne Johansen og Camilla 
Thøgersen. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Til den skriftlige beretning var der et enkelt spørgsmål ved punktet husorden (fest i kældre 
m.m.). Beretningen blev herefter godkendt. 

 
3. Regnskab 2016 til orientering 

Blev gennemgået af Irene, da regnskabet allerede er blevet godkendt på generalforsamlingen i 
maj 2017. 

 
4. Budget 2018 til godkendelse 

Blev gennemgået af Irene, som også oplyste at der ikke forventes huslejestigning. Budgettet 
blev herefter godkendt. 

 
5. Indkomne forslag 

a. Ophør af fremtidigt hundehold 
Forslagsstillerne uddybede forslaget. Der var livlig diskussion for og imod forslaget, som gik 
til skriftlig afstemning. 
Forslaget mod fremtidigt hundehold ved vedtaget med 42 stemmer for, 36 stemmer imod 
og 2 blanke stemmer. 
 

b. Ingen hunde må opholde sig på vores græsarealer, heller ikke i snor 
Forslagsstilleren uddybede forslaget. Der var igen diskussion for og imod forslaget, som gik 
til skriftlig afstemning. 
Forslaget blev ikke vedtaget, idet der var 42 stemmer imod, 22 stemmer for og 16 blanke 
stemmer. 
 

c. Opsætning af hegn mellem os og nabogården på Spøttrupvej 
Forslagsstilleren uddybede forslaget. Etablering af hegn til naboejendom tages op af be-
styrelsen, selv om hegnspligten er hos naboen. Forslaget gik derfor ikke til afstemning. 
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d. Ny legeplads fra Indu, reklamefinansieret 
Forslagsstilleren uddybede forslaget. Forslaget gik ikke til afstemning, idet bestyrelsen op-
fordrede til nedsættelse af et legepladsudvalg i samarbejde med bestyrelsen. 

I forbindelse med diskussionen om en ny lejeplads blev der udtrykt ønske om, at balance-
bommene rykkes længere ind på græsarealet. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning. 
 

e. Ny husorden 
Baggrunden og enkelte punkter i den ny husorden blev kort gennemgået.  
Der var et ønske om at få præciseret starttidspunkt for benyttelse af musikanlæg m.m. Det-
te forslag samt den vedtagne ændring om fremtidigt hundehold rettes i den ny husorden. 
Den ny husorden gik ikke til afstemning. 
 

f. Fremtidig levering af tv-signal 
To repræsentanter fra det beboersammensatte tv-udvalg fremlagde resultatet af deres 
arbejde og besvarede efterfølgende spørgsmål.  
Efterfølgende afstemning viste 74 stemmer for YouSee, 0 stemmer for Boxer og 4 blanke 
stemmer. 
 

6. Valg 
a. Valg af formand Klaus Vestergaard Thomsen. Klaus blev enstemmigt genvalgt. 

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Richard Weihe og Henrik Bock. 
Klaus V. Jønsson opstillede som modkandidat. 
Efterfølgende afstemning viste, at Klaus V. Jønsson fik 54 stemmer, Henrik Bock fik 47 
stemmer og Richard Weihe fik 13 stemmer.  
 

c. Valg af 2 suppleanter for 1 år – Bente Andersen og Birger Eckstrøm. 
Birgitte Lademann, Brian Olsen og Jim K. Nielsen opstillede som modkandidater. 
Efterfølgende afstemning viste, at Jim K. Nielsen fik 49 stemmer, Bente Andersen fik 32 
stemmer, Birger Eckstrøm fik 23 stemmer, Brian Olsen fik 11 stemmer og Birgitte Lade-
mann fik 7 stemmer. 

 
7. Eventuelt 

Følgende emner blev taget op: 
 Opfordring til andre beboere om at deltage i fremtidige ad hoc-udvalg i samarbejde med 

bestyrelsen. 
 Præcisering af, at vaskeriet på Knivholtvej 11 er parfumefrit. 
 Efterlysning af planer for arealerne foran opgangene efter murreparationen. Bestyrelsen vil 

opfordre interessede beboere til et "grønt udvalg". 
 Genåbning af låge til "Netto-ejendom. Gennemgangen åbnes ikke pga. klager fra genbo-

ejendommen om affaldsproblemer. 
 Optegning af parkeringsbåse på Knivholtvej. 
 Muligheder eller overvejelser vedr. lukkede gårdmiljøer, så de kun kan benyttes af vore be-

boere. 
 Større affaldscontainere. 

 
 
Mødet sluttede ca. kl. 22, og Klaus takkede for et godt møde. 
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Dato:  

Kåre Andreasen, VIBO, dirigent Klaus Vestergaard Thomsen, formand 

Irene Christensen Orth, kasserer Mogens Wilcken Andersen 

Richard Weihe Henrik Bock 
 


