
 

Ekstraordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst 
 

Afholdt den:  4. september 2017, kl. 19.00, Sognegården, Stades Krog 9 

Til stede:         45 beboere. 

 Fra KAB:        Peter Lundgreen. 

                         Gæst fra Vestforbrændingen Gitte Weikop 

Referent:         Mariann Lindvig 

 
Der var til det ekstraordinære afdelingsmøde fremmødt 45 beboere repræsenterende 35 lejemål 

svarende til 70 stemmer. 

 

1. Velkomst og valg af dirigent  

 

Næstformand Hanne Lentz-Nielsen bød velkommen og orienterede om, at mødet var indkaldt på 

grund af, at formand Christian Morgenstjerne er fraflyttet Fortunen Øst. Hanne foreslog Peter 

Lundgreen som dirigent. Forsamlingen godkendte Peter Lundgreen som dirigent. 

  

Dirigenten kunne konstatere at det ekstraordinære afdelingsmøde var lovformeligt indvarslet og 

derved beslutningsdygtigt.  

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent  

 

Det blev af forsamlingen vedtaget, at man ville vente med at nedsætte et stemmeudvalg, indtil der blev 

behov for dette.  

Mariann Lindvig fra bestyrelsen blev valgt som referent. 

 

3. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

 

Hanne Lentz-Nielsen genindtræder som bestyrelsesformand for den resterende periode frem til det 

næste afdelingsmøde i maj 2018. Katja Bremer er genindtrådt i afdelingsbestyrelsen fra sin post som 

suppleant. Katja er ligeledes valgt frem til afdelingsmødet i maj 2018. 

 

4. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

 

Joan Jensen er valgt som suppleant frem til afdelingsmødet i maj 2018.   

 

5. Vestforbrænding 

 

Vestforbrænding har sendt forespørgsel om leje af areal ved sportshallerne, da de har behov for at 

oprette en midlertidig varmecentral/lager.  

 

Gitte Weikop fra Vestforbrænding orienterede om deres behov og oplyste, at det drejede sig om 

perioden fra 1. november 2017 til udgangen af april 2018. Der blev stillet spørgsmål om forureningsfare, 

støjgener samt adgangsvej til arealet. Vi modtager leje for perioden.  

Forslaget blev vedtaget. 6 stemte imod forslaget. 



 

6. Aftale med parkeringsfirma. 

 

Efter drøftelse af fordele og ulemper stemtes om forslaget. Kun 2 stemte for forslaget. Forslaget faldt. 

 

7. Opsætning af skilte om privat beboerparkering. 

 

Forslaget blev vedtaget. 6 stemte imod.  Afdelingsbestyrelsen vil på markvandringen mandag den 11. 

september se på placeringen af skiltene. 

8. Montering af gelænder/håndlister i ”grøn og blå blok” 

Der blev drøftet individuel ansøgning hos Kommunen, om slidsker samt indvendige gelændere. Der 

blev udtalt ønske om, at man presser på og fortsat søger hjælpeanordninger hos Kommunen, dette 

gælder specielt de udendørs gelændere. Forslaget blev vedtaget med 41 stemmer for, 18 imod og 3 

blanke. 

 

Der var ikke medtaget ”eventuelt” – men på forespørgsel om, hvor langt vi er med Digitalt TV og 

Bredbånd til erstatning af vores gamle sløjfeanlæg, blev det oplyst, at vi arbejder sammen med 

Fortunen om denne opgave. Der er mange spørgsmål at tage stilling til og man er derfor enedes om, at 

ansætte en ekstern konsulent til at hjælpe os med dette.  

 


