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Afstemning 1 - godkendt.  
Afsnittet i Husordensreglementet, er nu gældende for alle nyopførelser, uanset indflytningsdato. 
Afstemning 2.1 - godkendt. 
Det undersøges, i samarbejde med AlmenBo, at der kan opsættes et skur i haverne. 
Afstemning 2.2 - godkendt. 
Det undersøges, i samarbejde med AlmenBo, at der kan opsættes træterrasse. 
Afstemning 3 - godkendt. 
Det indføres i Husreglementet, at det ikke er tilladt at fyre fyrværkeri af i gården. 
Afstemning 4 - forslaget trækkes. 
Flertallet stemmer dog ja til, at Bestyrelsen kan arbejde videre på et bedre forslag omkring emnet.  
Afstemning 5.1 - forkastet. 
Der opsættes ikke fibernet kollektivt. 
Afstemning 5.2 - godkendt. 
Det er tilladt, under de definerede godkendte forhold, at indføre fibernet i egne lejligheder. 
Afstemning 6.1 - forkastet. 
Der bliver ikke opsat nye køkkener kollektivt. 
Afstemning 6.2 - godkendt. 
Køkkenudvalget kan arbejde videre med at undersøge nye køkkener, så de, der ønsker dette, kan 
få nyt (med en huslejestigning). Når arbejdet er færdiggjort præsenteres afdelingen for 
mulighederne, og kan her vælge til eller fra. Jette undersøger hos AlmenBo hvorfor betaling via 
langtidsplanen har trukket så meget ud.  
Afstemning 7 - godkendt. 
Bestyrelsen vil, i samarbejde med AlmenBo, undersøge opsætning af brugerbetalte ladestandere. 
Der blev udtrykt ønske om at pladserne ikke reserveres til elbiler, og at standerne, indtil andet 
besluttes, kun kan bruges af afdelingens beboere.  
Afstemning 8 - forslaget trækkes. 
Baseret på debatten omkring dette, arbejder Bestyrelsen videre på et nyt udkast til en opdatering 
af reglementet.  
Afstemning 9 - godkendt. 
Det vedtages at Bestyrelsen iværksætter arbejdet omkring et katalog for hvordan den ydre 
råderet forvaltes. Der indkaldes til et separat møde omkring dette. 
Afstemning 10.1 - forkastet. 
Der indføres ikke julegaver til Bestyrelsen samt Fælleshusbestyrer på kr. 500,- 
Afstemning 10.2 - godkendt. 
Der indføres i reglementet for Fælleshuset, at der ikke må bruges soundbokse.  
Afstemning 11 - godkendt. 
Der indføres i Bestyrelsens bestemmelser, at der gives en årlig værdsættelsesgave, og at pris 
sættes efter hvad budgettet er til. 
Afstemning 12 - godkendt. 
Der indskrives i Husordensreglementet, at der ikke må bruges elektriske haveredskaber før kl. 10 
på lør.-søn.-helligdage. 
Afstemning 13 - forkastet. 
Der fastsættes ikke regler for, hvornår børn må benytte legepladsen eller lege i gården. 
 
 
 


