
Afd. 400 Gadegårdsvej 

 

Herning, den 07. september 2021 

 

 

 

Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag, den 6. september 2021, kl. 17.00 i Lind Ak-

tivitetscenter. 

 

Der var mødt 49 beboere repræsenterende 41 husstande samt Freddy Horsleben fra or-

ganisationsbestyrelsen samt Peter Bøgebjerg Mortensen, Lars Rasmussen og Anders Eg 

Jørgensen fra Fællesbo. 

 

Dagsorden i henhold til indkaldelse af 3. august 2021 

 

Afdelingsformand Finn S Petersen bød velkommen og Freddy Horsleben blev foreslået og 

valgt som dirigent. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Til dirigent valgtes Freddy Horsleben, der heref-

ter gennemgik dagsordenen for mødet og endvi-

dere kunne konstatere at mødet var lovligt, da 

alle krav i Fællesbos vedtægter, til afholdelse af 

ordinært afdelingsmøde, var overholdt. 

Stemmetæller: 

Lars Rasmussen 

Peter B. Mortensen 

Britta Rosenkilde Petersen 

 

2 a. Fremlæggelse af beretning for 

perioden siden sidste møde.  

Afdelingsformand Finn S Petersen fremlagde 

beretning for afdelingen for perioden siden sid-

ste møde. 

Emner der indgik i beretningen: 

- Der opfordres til mere sammenhold i afdelin-

gen. 

- Der vil hurtigst muligt blive startet sociale ar-

rangementer op. 

- Div. Vedligeholds- og udskiftningsprojekter i 

afdelingen blev ridset op. 

- Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 

- stor tak til viceværten Svend Erik. 

 

Der var efterfølgende tid til spørgsmål. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

 



 

2 b. Fremlæggelse og godkendelse 

af afdelingens driftsbudget for det 

kommende år. 

 

Anders Eg Jørgensen fremlagde afdelingens 

budget for 2022.  

  

Budgettet blev efterfølgende vedtaget ved 

håndsoprækning 

 

3. Behandling af evt. indkomne for-

slag. 

 

3.1 Afdelingsbestyrelsen stiller for-

slag om tv fra YouSee 

  
 

Peter Bøgebjerg Mortensen præciserede at der 

kun kunne stemmes om ordlyden i det oprindeli-

ge forslag. 

Der var nogle afklarende spørgsmål som blev 

besvaret. 

 

Der blev afholdt skriftlig afstemning: 

Ja: 74  

Nej: 1 

Blanke: 6 

 

Forslaget blev vedtaget 

3.2 Afdelingsbestyrelsen foreslår  

om at Fællesbo overtager maling af 

udvendig træværk i afdelingen 

Finn S Petersen motiverede forslaget. 

Forslaget gav en del debat 

 

Der blev afholdt skriftlig afstemning: 

Ja: 51 

Nej: 25 

Blanke: 5 

Ugyldig: 1 

 

Forslaget blev vedtaget 

 

3.3 Forslag om etablering af lys på 

terrasserne 

Forslagsstilleren motiverer sit forslag. 

Der var efterfølgende lidt debat 

 

Der blev afholdt afstemning ved håndsopræk-

ning,  

Forslaget blev forkastet med stort flertal. 

3.4 Forslag om etablering af mol-

lokker  

Forslagsstilleren motiverer sit forslag. 

Der var efterfølgende debat. 

Et af augmenter imod forslaget var at Herning 

Kommune endnu ikke er færdig med at afklare 

sortering af frakationer og derfor kan der stadig 

ske ændringer til behovet for mollokker. 

Der var enighed om at tage forslaget op ingen 



når Herning kommune havde deres system på 

plads. 

 

Forslaget blev enstemmigt forkastet ved hånds-

oprækning 

3.5 Forslag om tilladelse til at have 

Hund 

Forslagsstilleren motiverer sit forslag. 

Der var efterfølgende en god debat 

 

Der blev afholdt skriftlig afstemning: 

Ja: 14  

Nej: 61 

Blanke: 6 

Forslaget blev forkastet 

4. Valg af medlemmer af afdelings-

bestyrelsen og suppleanter 

 

 

 

 

4 a. Valg af afdelingsbestyrelses-

medlemmer 

På valg: 

Inge Gaden Nielsen 

Kirsten Elisabeth Nielsen 

 

Derudover stillede Lillian R. Jensen op. 

 

Valget fik følgende udfald: 

Inge Gaden Nielsen                      69 stemmer 

Kirsten Elisabeth Nielsen              22 stemmer 

Lillian R. Jensen                            51 stemmer 

 

4 b. Valg af suppleanter til afde-

lingsbestyrelsen.  

 

Valgt: 

Britta Petersen    1. supp. 

Conni Nielsen      2. supp. 

 

5. Valg af 3 repræsentantskabsmed-

lemmer. 

1 repræsentantskabsmedlem skal 

vælges på mødet. 

2 repræsentantskabsmedlemmer væl-

ges af afdelingsbestyrelsen. 

 

 

Valgt af afdelingsmødet: 

Michael Edahl 

 

Der var ikke andre kandidater 

6. Eventuelt 

 

- Ang. Stofa kan der være problemer tv-billedet 

hvis man ønsker at få undertekster på 

- Der var lidt snak omkring rensning af ventilati-

onskanaler, enkelte havde fået skiftet emhætter 

og her havde der ikke været meget skidt i disse 

kanaler. 

- Der var en enkelte der ønskede sig bedre op-

mærkning af affaldsbeholdere. AEJ ser på om 

der er behov for ændringer. 



- Der var spørgsmål til hvilke fraktion keramik er 

under? Keramik skal afleveres på genbrugs-

pladsen. 

- Lars Rasmussen lavede præsentation af 

”mennesket i midten”  

 

Mødet hævet kl. 19.45 

 

Referent: Anders Eg Jørgensen 

 

 

 

_______________________________                  __________________________          

Dirigent       Formand 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning er herefter: 

 

Navn Valgperiode 

 

Formand:  

Vælges af afdelingsbestyrelsen, som efter 

mødet konstituerede sig som angivet i  

Parentes. 

 

 

 

 

 

Menige medlemmer af afdelingsbestyre-

sen: 

Finn Stengel Petersen ( formand ) 

Michael Edahl ( kasserer ) 

Ove Grandahl 

Inge Gaden Nielsen 

Lillian R. Jensen  

 

 

2020 – 2022 

2020 – 2022 

2020 – 2022 

2021 – 2023 

2021 – 2023 

 

Suppleanter til afdelingsbestyrelsen: 

1 suppleant: Britta Rosenkilde Petersen 

2 suppleant: Conni Nielsen       

 

 

2021 – 2022 

2021 – 2022 

 

Medlemmer af repræsentantskabet: 

Valgt på afdelingsmødet: 

Michael Edahl 

 

Valgt af afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

2021 - 2022 

 

 

 

 


