Ekstraordinært bestyrelsesmøde
8. december 2021

Vedrørende: Fejl i antal stemmer på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 25. november 2021
omhandlende Parkerings ordningen.

Deltagere:
Michael, Anette, Maria, Lise, Kristina, Jens

Skrivelse fra Bestyrelsen

Under udarbejdelse af referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde d. 25. november 2021 har vi
konstateret, at der er en fejl i afstemningen vedrørende det punkt B.

Der var repræsentanter fra 21 boliger. Dermed er der reelt 42 gyldige stemmer.

Jvf. referatet er der talt 52 stemmer op i afstemning B, hvilket ikke er muligt.

Det er naturligvis beklageligt og fremover vil der altid blive anvendt stemmesedler, som udleveres ved
ankomst.

Vi har derfor besluttet, at afstemningen vedrørende længden på gæsteparkering vil ske på kommende
ordinære afdelingsmøde i januar. Dermed vil igangsættelsen af parkeringsordningen også blive udskudt.

På vegne af bestyrelsen
Michael Barrett Boesen

Nørrevang
2021NOV25

Referat af ekstra ordinært afdelingsmøde
Antal lejemål tilstede: 21 (42 stemmer i alt)
1. Michael byder velkommen
2. Stemmeudvalg sættes, hvis der er behov for dette.
Referent: Lise
3. Punktet om trailer, Campingvogn og ikke registrerede køretøjer frafalder i reglerne, da det er ikke
er tilladt ifølge lokalplanerne.
P-ordningen starter op pr 1. januar 2022. Den vil foregå digitalt med mulighed for at få fysiske kort
ved kontakt med p-firma og/eller ejendomskontoret. I starten vil der være en blød opstart, hvor
der informeres mere end der gives bøder men efter en vis tid, bliver bøder givet, hvis reglerne ikke
overholdes.
Skrives ind i p-ordningen:
Hvis der foregår en flytning, så kan ejendomskontoret og/eller p-firmaet kontaktes, så der ikke
falder bøder for store køretøjer.
Spørgsmål:
Kan man registrere udenlandske nummerplader på gæstekortene?
Kan man få p-kort i en periode, hvis man fx er på ferie og appen derfor kan være svær at få kontakt
med?
Spørgsmålene tages af Peter Rørbye med p-firmaet.
Inden afstemningerne er der ord om, om der er ret til dette valg, da beboer ikke kan se, hvor der er
stemt ja til en p-ordning. Det er stemt ja til en p-ordning 22. januar 2020. Derfor kan der godt
foretages dette valg.

