
 

Afd. 024 Holtbjerg 

 

Herning, den 27. september 2021 

 

 

 

 

Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 23. september 2021 kl. 19 på Hotel Eyde.  

 

Der var mødt 34 beboere repræsenterende 27 husstande samt Advokat Tom Jensen, Finn 

Stengel Petersen repræsentant fra organisationsbestyrelsen samt Camilla Bjørn, Ole 

Rahbek, Peter Mortensen, Søren Mortensen og Lene Winther fra FællesBo. 

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse af 19. august 2021 

 

Formand Jesper Schreiber bød velkommen og foreslog Tom Jensen til dirigent.  

 

1. Valg af dirigent. 

 

Tom Jensen valgt til dirigent, der herefter 

gennemgik dagsordenen for mødet og 

endvidere kunne konstatere at mødet var 

lovligt, da alle krav i FællesBos vedtægter, 

til afholdelse af ordinært afdelingsmøde, 

var overholdt. 

 

2. Fremlæggelse af beretning for 

perioden siden sidste møde. 

 

Jesper Schreiber fremlagde beretningen. 

Enkelte spørgsmål til beretningen. 

2.a 

Kort orientering omkring 

helhedsplanen. 

 

Ole Rahbek orienterede omkring 

helhedsplanen i afdelingen. 

Camilla Bjørn orienterede omkring 

renovering af Fælleshuset. 

De reviderede tegninger vedr. 

boligindretning mv. forventes at kunne ses 

på hjemmesiden ultimo januar 2022. 

Angående genhusning vil den enkelte 

beboer blive kontaktet ca. 6 mdr. inden 

fraflytning af boligen. 

Hvis du vil vide mere omkring 

ovenstående, kan du se mere på 

fællesfremstid.dk.  

3.Godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år. 

Søren Mortensen fremlagde afdelings 

driftsbudget for 2022. 

1 stemte nej. 

1stemte blank. 

52 stemte ja. 



Driftsbudgettet godkendt. 

4.Behandling af evt. indkomne forslag. 

 

 

 

 

4. FORSLAG 1: 

Da YouSee valgte at opsige den gamle 

aftale, er der forhandlet en ny 

midlertidig aftale. Grunden til, at den er 

midlertidig, er corona, og det ikke var 

muligt at samles til afdelingsmøde og  

stemme om den. 

Derfor er det en del af den midlertidige 

aftale, at der skal stemmes om den på 

afdelingsmødet i 2021. 

Stemmes der nej til aftalen på 

afdelingsmødet i 2021, vil der ikke være 

nogen binding, men et 3 mdrs. 

opsigelsesvarsel ved udgangen af et 

kvartal, således alle beboere kan nå at 

finde en ny leverandør. 

Stemmes der ja, vil der efterfølgende 

være en 24 mdrs. binding og 12 mdrs. 

opsigelse på aftalen for afdelingen. Ikke 

for det enkelte lejemål, som altid kan 

melde sig fra aftalen. 

Prisen for grundpakken vil i 2021 være 

255 kr. pr. md. for YouSee ejet anlæg, 

mens prisen vil  

være 248 kr. pr. md. for anlæg, som 

afdelingen selv ejer. Der kan forekomme 

prisstigninger de  

kommende år. 

 

Afstemning: 

5 stemte nej til aftalen. 

49 stemte ja til aftalen. 

 

4. Forslag 2 

Tænker det kunne være godt at vi laver 

et arrangementsudvalg som gør at de 

eks står for at  

lave nogen forskellige aktiviteter for at 

skabe sammenhold i afdelingen og gøre 

at nogen måske  

kommer ud og være sociale. 

Det kunne være juletræsfest, Sankt 

hans, fastelavn osv. 

Dette udvalg skal være et lille udvalg 

under vores bestyrelse så bestyrelsen 

kan have fokus på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de store ting og de ting som 

bestyrelsen skal have fokus på hvor et 

arrangement udvalg skal skabe 

sammenhold og socialt og de ting der 

bliver lavet skal forbi formanden inden 

det besluttes helt da formanden ved 

hvad der er penge der kan bruges på de 

sociale arrangementerne. 

Forslaget blev omformuleret: 

Er der stemning for at lave et sådan 

udvalg? 

 

 

 

 

 

 

Forslaget vedtaget og følgende valgt til 

arrangementsudvalget Mette Rosenkilde, 

Luna Jensen og Trine Grandahl.  

Arrangementer koordineres med 

afdelingsbestyrelsen. 

 

 

FORSLAG 3: 

har vi en hjertestarter i afd. 24? 

-Ikke hvad jeg ved, ved godt der er på 

Østergårds hotel men vi taler om 

kostbar tid hvis der er  

hjertestop og der kan hurtigt gå små 5 

minutter hvis folk skal på Østergård at 

hente hjertestarteren. 

De første 2-3 min er vigtig for hvis 

personen ikke skal få men af et stop. 

Ved man ved på et tidspunkt kunne man 

hvis man samlede et hold på ca. 6 

indsamler for hjerte foreningen så 

kunne man få en hjerter starter som  

tak fordi man samlede et team til at 

kunne få måske 4 timer en lørdag eller 

søndag. Kunne jo være en ide ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette forslag overgår til 

arrangementsudvalget. 

FORSLAG 4: 

Forslag om også at få lov til at holde 

hund. 

Det skal være tilladt at holde hund på 

betingelse af: 

• At hunden er registreret hos FællesBo. 

Hunde skal være chipmærkede samt 

lovligt forsikrede  

– dokumentation skal indsendes til 

administrationen sammen med 

husdyrkontrakten senest 14 dage efter 

anskaffelse. 

• At hunde holdes i snor, når de færdes 

uden for egen lejlighed. 

• At hunden må ikke gennem støj og 

lignende, være til gene eller ulempe for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bebyggelsens andre beboere eller for 

ejendommen (gældende lovgivning skal 

overholdes) 

• At hunde ikke må luftes på legepladser 

og sandkasser. 

• Hunde må luftes på græsarealerne, 

men man har selv ansvaret for 

oprydning 

• At hunden ikke må medtages på 

vaskerierne i afdelingen. 

• At beboeren opsamler 

efterladenskaber efter hunden. 

Kun hunderacer jf. hundelovens § 1a er 

tilladt: 

Coton de Tulear(Bomuldshund) Cavalier 

king Charles Spaniel. Dansk Svensk 

Gårdhund. Engelsk Toy Terrier 

Fransk Bulldog 

Jack Russell Terrier 

King Charles Spaniel Norfolk Terrier 

Pekingeser 

Shih Tzu 

Skotsk Terrier 

Tibetansk Spaniel 

Weat Hihgland White Terrier 

Cockerspaniel 

Overtrædelse af ovenstående 

betingelser, medfører påtale og i 

gentagelsestilfælde, vil husdyret  

blive krævet fjernet fra ejendommen. 

Sker dette ikke, vil lejekontrakten blive 

opsagt med fraflytning til følge. 

Forslaget omformeret: 

Hund 

 

Det er tilladt at holde 1 hund pr. bolig i 

afdelingen på betingelse af: 

At hunden registreres hos FællesBo. 

Hunde skal være chipmærkede samt 

lovpligtigt forsikrede, dokumentation 

skal indsendes til administrationen. 

-at hunde altid holdes i snor, når de 

færdes uden for egen bolig. 

-at hunden ikke må gennem støj og 

lignende er til gene eller ulempe for 

bebyggelsens andre beboere eller for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ejendommen (gældende lovgivning skal 

overholdes) 

-at hunde ikke luftes på lege-og 

opholdsarealer. 

-at hunden ikke må medtages i 

vaskeriet. 

-at beboeren opsamler efterladenskaber 

efter hunden. 

Visse hunderacer er ikke tilladte i 

afdelingen, her henvises til hundeloven 

vedr. kamphunde og lign. 

Overtrædelse af ovenstående 

betingelser medfører påtale, og i 

gentagelsestilfælde vil hunden blive 

krævet fjernet fra ejendommen.  

Sker dette ikke, vil lejekontrakten blive 

opsagt med fraflytning til følge. 

 

 

Omformuleringen godkendt af 

forsamlingen. 

Herefter afstemning om tilladelse til hund: 

Ja 24 stemmer. 

Nej 27 stemmer. 

3 blanke stemmer. 

Forslaget ikke vedtaget. 

 

5.Valg af medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen og suppleanter 

 

 

5 a. Valg af medlemmer til 

afdelingsbestyrelsen. 

Følgende på valg: 

Jesper Schreiber (ønsker ikke genvalg) 

Jenny Lauridsen (ønsker ikke genvalg) 

Elsemarie Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

 

Følgende stillende op: 

Peter Rønnow Thaisen 

Helene Killerich Frederiksen 

Mette Rosenkilde 

Trine Grandahl 

Følgende valgt: 

Peter Rønnow Thaisen 

Helene Killerich Frederiksen 

Mette Rosenkilde 

 

5 b. Valg af suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen. 

 

Følgende stillede op: 

Laila Wetke 

Trine Grandahl 

Følgende valgt: 

Trine Grandahl 1. suppleant 

Laila Wetke 2. suppleant. 

 

6.Eventuelt valg af 

repræsentantskabsmedlemmer. 

 

 

Repræsentantskabsmedlemmer udpeges 

af bestyrelsen. 

 

7. Valg af 5 medlemmer/suppleanter til 

renoveringsudvalget. 

 

Følgende valgt til renoveringsudvalget: 

Luna Jensen 3 år. 

Peter Rønnow Thaisen 2 år. 

Else Hansen 3 år. 



Helene Killerich Frederiksen 2 år. 

Klaus Olsen 3 år. 

Steffen Tovgaard 3 år. 

Trine Grandahl 2 år. 

Følgende valgt til Suppleant: 

Laila Wetke 1. suppleant 

Dorthe Jespersen 2. suppleant. 

 

8 Eventuelt  

 

 

Dørpumper til opgangsdøre efterses. 

Flere kælderdøre lukke ikke helt, der 

følges op på dette. 

Følge op skiltningen på molokkerne, samt 

få vendt låg rigtig. 

Lågene blæser op på de små containere. 

Parkering ved Thyrasvej 22, skolens lærer 

mv. parkerer her, der tages kontakt til 

skolen. 

Trappevasken er af svingende kvalitet.  

 

 

Mødet hævet kl. 21.30 

Lene Winther 

 

 

 

Advokat Tom Jensen 

__________________________                

Dirigent 

 

  

 

 

 
 

 

 

  



 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning er herefter: 

 

Navn Valgperiode 

 

Formand:  

Peter Rønnow Thaisen 

 

2021-2023 

Menige medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen: 

Steffen Tovgaard 

Helene Killerich Frederiksen 

Klaus Olsen 

Mette Rosenkilde 

 

 

2020-2022 

2021-2023 

2020-2022 

2021-2023 

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 

Trine Grandahl 1. suppleant 

Laila Wetke 2. suppleant 

 

2021-2022 

2021-2022 

 

Medlemmer af repræsentantskabet: 

 

Der er endnu ikke udpeget medlemmer til 

repræsentantskabet endnu. 

 

 

 

  

 
 


