
Referat fra det ekstraordinære beboermøde i VA 4Syd tirsdag d. 19. Maj 2009 i beboerhuset ørnen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Forslag fra husdyrudvalget ang. Revideret husdyrreglement for afd. 4 syd.
6. Eventuelt.

Ad. 1: Flemming W. bød velkommen på afdelingsbestyrelsens vegne.
Afdelingsbestyrelsen foreslog Henning Bjerre som dirigent. Henning blev valgt.
Dirigenten takkede for valget, konstaterede at mødet var korrekt indkaldt.
Dirigenten bad forlods om at vi fastholdt den urbane tone mødet igennem.
Dirigentens erfaring var nemlig, at netop regler omkring dyrehold kan kalde de stærke følelser frem.
Dirigenten gennemgik herefter den måde hvorpå man ville gennemføre dagsordenen.
Der var ingen indsigelser imod dette.
27 husstande var repræsenteret på mødet.

Ad. 2: Søren Mathiesen blev foreslået og valgt.

Ad. 3: Vil blive nedsat såfremt det bliver nødvendigt.

Ad. 4: Godkendt uden indsigelser.

- -
Ad. 5: Dirigenten gjorde opmærksom på forskellen mellem "Gældende regler", "Forslag A" (fra
husdyrudvalget) og "Forslag B" (fra afdelingsbestyrelsen).
Forslagene var af afdelingsbestyrelsen sat op i skemaform for en nem sammenligning af de tre muligheder.

Pkt. 1B sat til afstemning først: Vedtaget med stor majoritet.
Pkt. 2A falder som konsekvens heraf.
Pkt. 2B Enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3A og pkt. 3B er identiske, og blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4B: Vedtaget
Pkt. SA+B Identiske og vedtaget.
Pkt. 6 + 7 og 8 ligeså.
Pkt. 9: Afstedkom en ivrig debat med mange indlæg, hvor der var både for og imod indholdet i forslag A og
B. Flere talere talte for en sammenkædning af 9A og 9B.
Michael fra driften påpegede vanskeligheden i at håndtere definitionen "aggressiv adfærd".
Dirigenten satte en sammenkædning af 9A+B til afstemning. Dette blev vedtaget med stor majoritet.
Det sammenlagte Pkt. 9A+B blev herefter vedtaget med stor majoritet.
Pkt. 10A+B enslydende, vedtaget.
Pkt. llA: Den korrekte tekst fra forslag A er desværre ikke medtaget afdelingsbestyrelsens skematiske
fremstilling af de 3 regelsæt: gældende, forslag A og forslag B.
Dette afstedkom lidt forvirring, men efter en kort pause satte dirigenten Pkt. 11A til afstemning først.
Enstemmigt vedtaget.
Pkt. 12A+B ens, uændret. Enstemmigt vedtaget.

Ad. 6: Bestyrelsen opfordres til at sørge for tydelig skiltning der påpeger at ALLE hunde der færdes i
afdelingen SKALvære i snor.



Ros til de opstillede skraldespande i afdelingen med opfordring til at opsætte endnu flere.
Hvis man oplever problemer med løse hunde, bør man henvende sig enten til driften eller til en fra
afdelingsbestyrelsen og påpege problemet frem for selv at risikere ubehagelige situationer ved selv at
påtale forholdet.

Indbydelse til sommerfesten d. 24. Maj.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Flemming tilsluttede sig på bestyrelsens vegne og

Søren Mathiesen,
Referent.


