
 Beboermøde d. 22-09-2021 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent: 

1. Dirigent: Niels 

2. Referent: Helene 

2. Godkendelse af forretningsplan: 

1. Forretningsordenen er godkendt. 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning: 

1. Beretningen er vedhæftet. 

i. Spørgsmål ved varmt vand 

1. Niels fortæller at der er fundet en løsning, som dog har en længere 

tidshorisont. De arbejder dog for en midlertidig løsning, indtil da. 

ii. Spørgsmål vedr. dækningsgrad af overvågningen 

1. Niels fortæller at hele afdelingen er godt dækket ind af 

overvågningen, selvom kameraerne måske ikke er synlige alle steder. 

iii. Spørgsmål vedr. affaldsøen og kriminalitet og brandfare  

1. Affaldsøen er nødvendig for at samle affaldet et sted. Efter 

affaldsøen er blevet flyttet, er omfanget af skrald faldet med ca. 66 

procent. 

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

1. Budgettet for 2022 er godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

1. Ingen indkomne forslag 

6. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen: 

1. Stiller op: 

i. Lisbeth 

2. Valgt: 

i. Lisbeth 

7. Valg af 4 medlemmer til afdelingsbestyrelsen – 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 

1 år: 

1. Stemmeudvalg  – Antal stemmer: 48 

i. Hacer 

ii. Niels 

iii. Nemat 

2. På valg er: 

i. Dennis Jespersen 

ii. Susanne I. Nielsen 

iii. Awil Abdi Farah Ade 

iv. Helene M. H. Mouridsen 

3. Stiller op 



i. Helena 

ii. Louise  

iii. Susanne 

iv. Awil 

v. Hacer  

vi. Dorthe 

4. Valgt: (9 ugyldige stemmesedler) 

i. Susanne – 15 stemmer 

ii. Helena – 14 stemmer 

iii. Louise – 11 stemmer 

iv. Awil – Ved lodtrækning 

1. Omvalg – Uafgjort af 2 omgange – Trækkes ved lodtrækning 

a. Hacer – 10 stemmer 

b. Awil – 10 stemmer 

v. Dorthe 2 stemmer 

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 

1. Suppleant - Hacer  

2. Suppleant - Dorthe 

3. Suppleant - Dennis 

9. Eventuelt: 

1. Trappeopgangene bliver vasket hver uge. Dog bliver trapperne øverst kun vasket 

hver anden uge, da arealerne ikke bliver brugt så ofte som de nedre. 

2. Der efterspørges nye vaskekurve, hvor baljerne ikke kan tages ud. 

3. Der efterspørges ekstra rengøring i vaskehuset og kælderrum. 

4. Der må ikke henstilles effekter i opgangene – hverken sko, cykler m.m. 

5. Lyset i opgangene brænder uafbrudt i nr. 29, 31 og 33., samt cykelrum i nr. 39. 

6. Tørretumbler nr. 9 stopper tørringen efter 1 min.. 

7. Der er behov for opsamling af affald i askebægerne fra opgang nr. 33.  

 

 


