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REFERAT AF 

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 

ONSDAG D.  22. APRIL 2015, kl. 19.00 

På Milestedet Nørrekær 8 

 

DAGSORDEN: 

1.    Valg af dirigent 

 

2. Valg af stemmeudvalg 

 

3. Kort orientering fra bestyrelsen 

 

4. Behandling af forslag om opsætning af videoovervågning i opgangene 

 

Der fremmødte i alt 47 beboere – tak for det 

Ad 3: Formanden orienterede om helhedsplanen og status på denne, de nuværende arbejder med facader, 

pudsning og maling af sokler, strøm i kældre og trapper, arbejder som ikke vil påvirke huslejen. 

Nye køkkener afventer stadig endelig godkendelse fra kommunen, som har meldt ud, at de regner med at 

have tid til at afholde et møde om dette engang til juni måned. 

Ad 4: Der var i slutningen af 2014 en del indbrudsforsøg og tricktyverier i afdelingen. Dette var også 

tilfældes hos AKB og Lejerbo, og senere i Bybjerget.  

Et fælles initiativ de 3 boligafdelinger imellem, med ”mørkevandringer / tryghedsvandringer” samt en 

gennemgang af områderne sammen med vores forsiringsmægler firma, har medført, at der er ro igen i 

vores område. 

Der er visse anbefalinger så som udtynding af det grønne i områderne, så der bliver lyst og 

gennemsigtighed, dette er allerede sket i nogen grad. 

Et andet sted vi kan øge sikkerheden er ved overvågning af opgangene. Herved mindskes risikoen for trick 

tyverier, viser erfaringerne fra forsikringsselskaberne og politiet. 
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Økonomien til anskaffelse og opsætning findes allerede på DV-planen, og vil derfor ikke påvirke huslejen. 

Der blev stillet et par forståelses spørgsmål til opsætningen, samt om der blev videodækning i hele 

opgangen.  

Opsætningen bliver på væggen øverst oppe, overfor postkasserne i hver opgang, og det er alene indgangen 

til opgangen der bliver filmet.  

Der kom også forslag til at der bliver opsat video kamera over nedgangen til cykeltrapperne, et forslag 

bestyrelsen synes er en god idé. 

Videooptagelserne gemmes i et lukket og sikret system, ligesom de vil være krypterede (ikke til at se for 

uvedkommende) Det er kun i tilfælde af indbrud, tricktyverier eller andet unormalt, at optagelserne vil 

bliver gennemset -  i det tilfælde er det repræsentant fra bestyrelsen sammen med politiet som gennemgår 

videoerne. 

Videooptagelserne slettes automatisk efter 14 dage. 

Forslaget blev sat til afstemning. 

Hvert lejemål kan afgive 2 stemmer = 94 mulige stemmer. 

Resultat: 

For forslaget stemte  86 

Imod forslaget stemte    6 

Undlod at stemme   2 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Mødet sluttede kl. 19.55 

 

Ref. Kim Halberg 

 

 

 

 

 


