
Mødereferat  
Afdelingsmøde Åbenrågade afd. 10 / 51 9. september 2021 kl 18:00 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

4. Godkendelse af afdelingens budget 2022 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2020 

5. Behandling af indkommende forslag 

1. Forslag fra Thai Young Lee Bang, Åbenrågade 7 2 tv 

2. Forslag fra Sara Waack Møller, Åbenrågade 11 3 th 

6. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen, på valg Morten Nygaard 

7. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

8. eventuel (afslutning) 

Deltagere 

Der var 34 fremmødte beboer 

Indledning og opstart af mødet: 

Jan Rasmussen bød velkommen, og startede med af præsentere bestyrelsens valg af dirigent, 

referent og stemmeoptæller, da der ingen modkandidater var blev Peter Jensen afd. 51 valgt som 

dirigent, Tove Thomsen afd. 10 som referent samt Lis Petersen afd. 51 og Bente Madsen afd. 10 

som stemmeoptæller.  

Godkendelse af forretningsorden 

Peter Jensen startede med at takke for valget og kunne konstatere at reglerne for varsling af 

afholdelse af vores afdelingsmøde var overholdt. 

Herefter blev forretningsorden sat til afstemning og godkendt.   

Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning  

Som noget nyt havde bestyrelsen i år valgt at fremlægge beretningen skriftlig samt få den udsendt 

til samtlige beboer sammen med dagsordenen til mødet. 

Beretningen blev godkendt uden kommentar.  

Godkendelse af afdelingens budget 2022 samt forelæggelse af 

afdelingens regnskab 2020 

Steffen Espersen fra AlmenBo Aarhus gennemgik regnskab / budget både for afd. 10 og afd. 51. 

Der var enkelte spørgsmål ang. Husleje stigning i afd. 51 samt udgifter til drift af elevator. 

Bestyrelsen vil se på udgifter, samt drift af elevator.   

Herefter blev Budget for 2022 og regnskab for 2021 godkendt 



Side 2 

Behandling af indkommende forslag 

Der var 2 forslag til behandling som omhandlede samme emne. 

Må vi have en hund eller en kat i afdeling 10 Åbenrågade 1 til 19 

Thai og Sara argumenterede begge for deres sag, som herefter startede en ivrig diskussion, 

med argumenter som: 

er vores boliger egnet til husdyr, hvad nu hvis den gør dagen lang, ville det ikke være godt for 

ensomme, ældre mennesker at have et kæledyr osv. 

Efter en god debat blev forslagene sat til afstemning: 

26 stemte nej 

7 stemte ja 

3 blanke stemmer 

Begge forslag blev afvist 

Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen, på valg Morten Nygaard 

Da Morten Nygaard modtager genvalg, og der ingen modkandidater var, er Morten derfor genvalgt 

til bestyrelsen. 

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen  

Nye suppleanter til afdelingsbestyrelsen er herefter: 

Første suppleant er: Sara Waack Møller, Åbenrågade 11 3 th 

Anden suppleant er: Ann Birgitte Pedersen, Åbenrågade  13 1 th 

Eventuelt (afslutning) 

Det er under dette punkt at alle har ret til at komme med gode ideer, forslag til forbedringer og 

fremtidige projekter. ”men der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt, så hvis nogen ønsker 

noget yderligere behandlet eller vedtaget skal det bringes op som et forslag på næste 

afdelingsmøde”  

Toiletterne er ikke handikapvenlige  

Er det blevet forbudt at rykke ukrudt op i haven 

Renovering af kloarker ”lugter” 

Bibliotek / værksted / byttecentral laves om til motions rum 

Fjerne bed foran beborlokalet og sætte bænke op 

Hæk ud til Åbenrågade klippes længer ned 

Kan der kan der ikke laves Yoga i 

beborlokalet  

Blade blæser ind i opgangen 

 

Referent: Tove Thomsen    

 


