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Dirigent: Henning Winther 

Beretning: Vedtaget 

Driftsbudget: Vedtaget 

 

Forslag 1:  Trukket 
 
Forslag 2:  Vedtaget 
Der må etableres havelåge som egenfinansieret råderet med reetablering. 
Havelågen må max. være 100 cm bred og skal højdemæssigt følge de gældende hegnsregler for afdeling 56. 
Bemærkning: Ved træhavelåge skal den behandles på samme vilkår som hegn mht. maling og vedligehold. 
 
Forslag 3:  Vedtaget 
At ordlyden i ordensreglementet ændres fra: 
Brug af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl. 08.00-19.00 og lørdag mellem 
kl. 10.00-16.00. På søn- og helligdage må boremaskiner og lignende ikke benyttes. 
Ændres til: 
brug af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl. 08.00-19.00 og lørdage og 
søndage mellem kl. 10.00-16.00. På helligdage må boremaskiner og lignende ikke benyttes. 
  
Forslag 4:  Trukket 
 
Forslag 5:  Trukket 
 
Forslag 6:  Forkastet 
at de ledige værkstedslokaler ved fælleshuset på Nødkær Alle, skal bruges til kreative sysler, som maleri, 
læder, smykker og keramik. Her skal det være muligt at installere en lille keramikovn for egen regning. Det 
kan evt. gøres i form af at leje en plads til formålet. 

Forslag 7:  Forkastet 
De to små rum i forlængelse af værkstedet bliver slået sammen og kan bruges til cykel/træværksted. Der vil 
blive etableret særskilt indgang 
 
Forslag 8:  Forkastet 
At det gamle værksted bliver en del af motionsrummet. 
Begrundelse: 
Dette giver mulighed for på sigt at få flere maskiner og mere rummelige træningsforhold 
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Forslag 9:  Vedtaget med tilføjelse af ordlyd 
At følgende tilføjes til afdelingens vedligeholdelsesreglement: 
”Trægulve skal lakeres med 2 komponent lak og udføres håndværksmæssigt forsvarligt”. Lakken kan fx 
være hvid eller hvidpigmenteret” 
og formuleringen erstatter den nuværende bestemmelse ”Trægulve må efter slibning lakeres med 
hvid/hvidpigmenteret lak”. 
 

Forslag 10: Trukket 

Forslag 11:  Trukket 

Forslag 12:  Ændringsforslag vedtaget 
Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med  at indhente realistiske priser på at få etableret fortov hele vejen 
fra Bushøjvænget til servicecenterbygningen.  
Servicecenteret skal i dialog med kommunen om tilladelse til at forbinde fortovet til deres fortov.  
Det udarbejdede forslag med priser bliver stillet igen på afdelingsmødet 2021. 
 
Forslag 13: Vedtaget 
At buskads og træer op mod Bushøjvænget ikke bliver klippet lavere end 200 cm. 

Forslag 14: Forkastet 
om at afdelingsbestyrelsen skal arbejde for etablering af lukket og tør cykelparkering for beboerne. Detaljer 
kan afgøres efterfølgende. 
 
Forslag 15: Vedtaget 
At afdelingsbestyrelsen skal arbejde for en (gen-)etablering af et værksted for beboerne. Detaljer kan 
afgøres efterfølgende. 

Forslag 16: ændringsforslag Vedtaget  
At det i afdelingens reglement skal være tilladt at opsætte et legehus i egen have. 
Legehuset må ikke være med støbt fundament, ej heller fastgjort i murværk. Legehuset må max være 3 kvm 
stort og max 140 cm højt. Tag udføres i mat materiale uden genskin. 
Beboeren vedligeholder. Med reetableringspligt. 
 

Forslag 17: Ændringsforslag vedtaget 
AAB skal i dialog med Aarhus Kommune/Vejmyndighederne, for at afklare, hvilke muligheder der er for at 
løse problemet med den øgede trafikmængde, som giver støjgener for beboerne op mod bushøjvænget. 
 
 
Forslag 18: Forkastet 
at det i afdelingens reglement tillades at opsætte lamelhegn i afdeling 56 (flere af os som bor i afdelingen 
har denne type stakit) 
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Forslag 19: ændringsforslag Vedtaget 
Ændring af ordlyd fra: hvis et lamelhegn går i stykker, så må man i afdelingen skifte ud med et nyt fag i 
samme lameltype 

Ændres til: hvis et lamelhegn går i stykker, så må man som beboer udskifte til et nyt fag af samme 
lameltype. Egenfinansieret råderet uden godtgørelse. 

Forslag 20:  
Forslag 20a: Ændringsforslag vedtaget 
Der skal etableres et aktivitetsudvalg, som kan varetage forslag 20b. Der blev nedsat et udvalg på to 
personer. 
 
Forslag 20b: Vedtaget 
at der bliver afholdt en workshop vedr. værkstedsrum og to mindre rum der ligger i forbindelse med 
værkstedet. 
På denne workshop arbejdes der videre med følgende: 
• at der bliver værksted (cykel, træ, maling m.v.) i rummet, der har en dør ud til fliseområdet udenfor 
bygningen (vender ud mod bagsiden af bygningen). 
• at det store rum bliver til en slags Krea-/klubrum, hvor der kan foregå noget for både børn og voksne, og 
hvor en aktivitetsgruppe har ansvaret for rummet. Vi vil gerne uddybe på mødet, hvis der er brug for dette. 
Det mindste rum kan så evt. være et depot. 
 
Forslag 21: ændringsforslag vedtaget 
Afdelingsbestyrelsen afholder kursus i brugen af hjertestartere i 2021 
 
Forslag 22: Trukket 
 
Forslag 23: Forkastet 
At priserne på udlejning af fælleshuset (store sal, cafe, gæsteværelse) nedsættes, samt at det bliver muligt 
med 1 og 2 dages lejeperiode 
 
Forslag 24: Trukket 
 
Forslag 25: ændringsforslag vedtaget 
Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at undersøge priser, dimensionering m.v. for at give beboerne 
muligheden for at få opsætning af havestuer med i reglementet. 
 


