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Dato.12. december 2011
Referat fra ekstraordinært beboermøde torsdag d.08-12-11 i Afd.5 KL.18.30
Efter begæring af mindst 25 % af afdelingens stemmeberettigede beboere.
Der var fremmødt 28 beboere fra 22 af afdelingens 86 lejemål.

Dagsorden.
1. : Velkomst.
Formand Birthe Hansen bød velkommen
2. Valg af dirigent og referent.
Leif Poulsen blev valgt som dirigent.
Svend Jensen blev valgt som referent.
Begge fra organisationsbestyrelsen
Dirigenten takkede for valget og fastslog mødets lovlighed ved at gennemgå regler for ekstraordinært
indkaldte afdelingsmøder. Dirigenten havde forud for mødet kontrolleret de indsamlede underskrifter som
udgjorde 22 lejemål ud af afdelingens i alt 86 lejemål.
3. Skal beboerhuset forsat kunne bruges af klubber og lignende, og hvis ja skal der så ændres på
vilkårene.
Mødet begyndte med et indlæg fra den beboer som havde begæret det ekstraordinære
beboermøde, hvor der blev fremført hvad der var begrundelsen formødet.
Der var efterfølgende en livlig debat, hvor synspunkterne var trukket skarpt op over for
hinanden.
Under mødet kom der en skriftlig mistillidserklæring mod afdelingsformanden fra en i
bestyrelsen, Johnny Jensen.
Dirigenten udsætter herefter mødet for at få tid til at gennemlæse erklæringen.
Efter en kort pause går man over til en skriftlig afstemning om tillid eller mistillid til formanden.
Afstemningen blev 32 for formanden og 12 i mod. Formanden kunne dermed blive siddende.
Forslagsstiller til mistillidsvotummet, Johnny Jensen trækker sig herefter skriftligt fra
afdelingsbestyrelsen.
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Her efter gik man igen videre i dagsorden.
Forslaget om beboerhuset forsat kunne bruges af klubber og lignende blev sat til afstemning. For
fortsat brug af huset 23 og imod 19, 2 undlod at stemme.
Herefter skulle forsamlingen tage stilling til evt. ændring af vilkårene:
Her kunne der ikke op nås enighed de betingelser som udlejning skal ske på. Men ud fra de regler
der eksisterer for alm. beboeres leje af huset blev afklaringen:
Tirsdagsklubben lejer frem til næste afdelingsmøde, lokalerne som beboere i afdelingen til en
pris af 75 Kr. pr. gang. Betingelser er som alle andre lejere, uden ekstra rettigheder.
Dirigenten foreslog at bestyrelsen udarbejder en kontrakt med pris og betingelser for leje til
diverse foreninger, som forelægges ved næste afdelingsmøde i marts. Dette blev ikke modsagt.
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