
Referat fra afdelingsmøde i Salamanderparken 
Afholdt den 26 september 2013 

Dagsorden 

1. Godkendelse af forretningsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Valg a referent 

4. Indkomne forslag 

a. Vedtagelse af husordensreglement 

i. Pkt. 6 nedlægges 

ii. Ordlyden i pkt 6 ændres 

b. Vedtagelse af husdyrreglement 

c. Vedtagelse af havereglement 

d. Vedtagelse af råderetsreglement 

e. Drift af beboerlokalet 

f. Hus/råderetsreglerne 

5. Evt. 

Ad 1: Godkendelse af forretningsorden. 

Godkendt. 

Ad 2: Valg af dirigent 

Niels Skov Nielsen er valgt som dirigent 

Ad 3: Valg af referent 

Mikkel Zachariasen er valgt 

Ad 4: Indkomne forslag 

a: Vedtagelse af husordensreglement 

Forslaget trækkes tilbage. 

ændringsforslag: campingvogne og trailere må højst henstå i 48 timer på 

almindeligparkeringsplads. 

Vedtaget. 

Husorden vedtaget. 

b: Vedtagelse af husdyrreglement 

Husdyrsregler vedtaget. 



c: Vedtagelse af havereglement 

Pkt 1 ændres til beboeren skal selv passe hækken. Jorden skal holdes ren under hækken 30 

cm på begge sider af midten. Hækken klippes, så den højst er 160 cm høj og 50 cm bred. 

Beboeren skal selv passe græsset. Græsset må højst være 5 cm højt. 

Havereglement vedtaget. 

d: Vedtagelse af råderetsregler 

Råderetsreglerne vedtages. 

 afdelingsbestrelsen får bemyndigelse til at arbejde videre med punkt 1.  

e: Drift af beboerlokalet 

Drift af beboerlokalet. Model 1, hvor Alboa tager sig af driften: 39 stemmer, model 2, hvor 

beboerbestyrelsen tager sig af driften: 33 stemmer.  

Model 1 vedtaget. 

f: Hus/råderetsreglerne 

Punkt 2. Storskrald. Afdelingsbetyrelsen får grønt lys til at komme med et konkret forslag til, 

hvor et sådant område skal være samt prisen på samme. 

punkt 3. Have i den nederste række. Bestyrelsen får til opgave at undersøge, om det kan lade 

sig gøre at nedlægge 'barnevognsstierne'. 

Ad 5: Evt. 

Filtre til ventilationsanlægget. 

Boldbane. Der blev ytret ønske om en boldbane, så vi kan få børnenes boldspil flyttet fra 

parkeringspladserne. Formanden tager det op med grundejerforeningen. 

Nedkørsler fra parkeringspladserne er for voldsomme, og bilerne bliver ødelagt. Kan de blive 

'blødere'? 

Bålplads, kan vi få en?  

 

Tak for god ro og orden. 


