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Svar til Jørgen Dyr-
holm og Edvard Carl-
sen vedr. beboermødet 

d.19/6 2003. 
Hermed en forklaring på Jeres 
spørgsmål vedr. behandlingen og 
afstemningen af forslaget om 
campingvogne og trailere. 
 
1. Da der har været  mange di-
skussioner mellem beboerne om 
campingvognes og traileres place-
ring i afdelingen, nedsatte nævnet 
et udvalg bestående af Tove Mey-
ling og Ove Hansen. De skulle 
fremkomme med forslag til bebo-
ermødet om dette emne. 
Nævnet mente, at det forslag, de 
fremlagde, var fint, da det var 
bredt, så beboerne havde noget at 
vælge imellem. Derudover blev 
det selvfølgelig uddelt til beboer-
ne til tiden, så man havde mulig-
hed for at stille ændringsforslag til 
det. 
 
2. Kriterierne for det mest vidtgå-
ende forslag skal tolkes som det 
forslag, der ikke sætter begræns-
ninger. 
Dvs. i dette tilfælde skulle det op-
klares, om beboerne overhovedet 
ville have campingvogne og trai-
lere i afdelingen, inden der blev 
besluttet, hvor mange og hvor de 
skulle være. 

Derfor blev det ikke nødvendigt at 
stemme om forslag 2, da vedtagel-
sen af forslag 1 allerede havde an-
nulleret det. 
Denne procedure er helt almindelig 
uanset om man færdes i fagforenin-
ger, boligorganisationer eller andre 
organisationer. 
 
3. Vedr. ændringsforslaget må vi 
formode, at det omhandler Edvards 
forslag. Da Jørgens forslag bliver 
taget med i overvejelserne vedr. 
fremtiden for containerpladsen. 
 
4. Edvards forslag omhandler udvi-
dede parkeringsmuligheder på Ug-
lens parkeringsplads. Han skriver, 
at han efter aftale med et nævns-
medlem, skulle have behandlet sit 
forslag på beboermødet d.19.juni. 
På nævnsmødet dagen før, var 
nævnsmedlemmet desværre ikke 
tilstede og kunne derfor ikke for-
tælle os om denne aftale. 
Ordlyden på forslaget viser ikke, at 
det er et forslag til beboermødet og 
nævnet besluttede derfor, at vente 
med at behandle det til efter bebo-
ermødet, når vi så resultatet af ud-
valgets forslag. Hvis vi havde kun-
net hjælpe Edvard i denne sag, var 
det at forklare nedenstående inden 
beboermødet, men det krævede, at 
vi vidste at intensionerne var en be-
handling på dette. 
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Svar til ”Kommentar 
vedr. beboermøde den 19 

juni 2003”. 
 
Jeg har med stor forundring er-
faret, at beboernævnet i 
”Betonhjertet” nr. 5 af august 
2003 fejlagtigt er blevet draget 
til ansvar for mine holdninger/
udtalelser som privatperson 
(beboer). 
 
Jeg er nævnsmedlem i afdeling 
4 Syd, hvor jeg varetager opga-
ver som medlem af beboernæv-
net. Herudover er jeg alm. be-
boer og deltager i diverse de-
batter på beboermøder som be-
boer på lige fod med alle øvrige 
beboere. 
 
Jeg er i min fulde ret til at udtale 
mig som privatperson uden, at 
beboernævnet skal holdes som 
gidsel, og jeg agter ikke at frem-
komme med et dementi ! Dette 
skal ses i lyset af, at vi lever i et 
frit land, hvor vi har ytringsfri-
hed. Ordet ”børnefjendske” er 
taget ud af en sammenhæng og  
ordet blev sagt under en debat, 
hvor jeg klart fik svar på tiltale 
fra  beboere i salen, hvilket er 
helt fint, for hvad skal vi ellers 
med beboermøder, så kan alt jo 
bare klares via Betonhjertet. 

På et ekstraordinært beboermøde 
kan man ikke komme med ind-
komne forslag. Der er ganske en-
kelt ikke et punkt, der hedder så-
dan. 
Edvards forslag omhandlede ikke 
dagsordenspunktet ” Forslag til 
regler for parkering af camping-
vogne og trailere.” og kunne derfor 
ikke behandles som et ændrings-
forslag. 
Edvard blev opfordret til at genop-
tage punktet som forslag på det or-
dinære møde om budget i septem-
ber. 
 
Vi håber at alle misforståelser nu 
er af vejen, så vi på beboermødet 
d.10. september kan få en god og 
konstruktiv debat. 
 

På nævnets vegne 
 

Lena Kujahn 
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Under debatten gjorde jeg 
klart opmærksom på, at udta-
lelsen var min personlige 
holdning  og ikke en nævns-
holdning - dette ved, at jeg rej-
ste mig op  og  gjorde op-
mærksom på, at jeg talte som 
privat beboer.   
 
Om ordet ”børnefjendsk” er 
upassende ved et beboermø-
de skal være usagt, der kan 
nævnes mange upassende 
ting, men hvem skal egentligt 
vurdere, hvad der er passen-
de eller ej – føler man sig 
”trådt på” under en debat, har 
man al mulighed for fremkom-
me med dette og dermed  få 
afklaret tingene på stedet.    
 
 

Beboer i afd. 4 Syd 
 

Pia Petersen 
 

 
 

 


